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GÂNDURI  LA  UN  ÎNCEPUT  DE  DRUM,

De fiecare datã când existã ºi oameni devotaþi
ideii, o nouã publicaþie adaugã alte argumente vârstei
culturale a unui loc ºi fiecare habitat, cu resursele
intelectuale de care dispune la un moment dat,
contribuie la modelarea propriului destin în istorie.
Cazul Oraviþei noastre e unul mai mult decât fericit.
Oraºul a fãcut istorie în aceastã Mitteleuropa a
modelului continental de multiculturalitate activã,
chiar dacã vârsta urbei ce ºi-a sãrbãtorit nu de mult
trei veacuri de la prima atestare documentarã, e mai
veche, desigur. Dar nu numai în culturã, destinul a
vrut sã confere urbei  de pe Caraº statutul unui habitat
al prioritãþilor: cel dintâi edificiu teatral din spaþiul
culturii naþionale, fondat la 1817, primele reþele de
cale feratã din România, dupã ce gara, iarãºi prima
între edificiile genului, fusese terminatã în 1849, aºadar
traseele Oraviþa- Baziaº, inaugurat la 1854 ºi Oraviþa-
Anina, intrat în exploatare la 1863, prima Expoziþie
Industrialã, Agricolã ºi Comercialã din Europa
Centralã, vernisatã în 1869. ªi lista acestor argumente
care alimenteazã, firesc, orgoliul locului de la o
generaþie la alta ar putea continua. De pildã:
-prima bibliotecã publicã din Banat a aparþinut
,,Asociaþiei (Uniunii) Diletanþilor în Teatru’’ ºi a fost
fondatã ,conform ultimelor cercetãri, la 1802
-prima lojã masonicã din spaþiul românesc,
,,Freischutzenkorps” dateazã din 1756
-prima farmacie montanisticã din þarã e înfiinþatã la
1796
-prima ºcoalã profesionalã(în minerit ºi metalurgie) e
activã din 1729

-prima fabricã de bere intrã pe producþie proprie, la
Ciclova Montanã, suburbana Oraviþei noastre, în 1718
-primul tratat de psihologie socialã ºi a muncii din
Europa, cu aplicaþie la profesiunea de miner, e scris
aici de medicul J. Hoffinger ºi publicat în Viena în
1788
-primele experienþe reuºite în vaccinãri împotriva
holerei sunt aplicate în intervalul 1830-1837
-primele amenajamente pentru cercetãri
meteorologice sunt ridicate în 1873 pe Dealul
,,Scofaina’’, (proprietatea lui Pietro Scoffo)

O staþie radio, acoperind numai habitatul
orãviþean, este deja activã în anii ’30 din veacul trecut,
când restul Banatului, nici mãcar în Timiºoara,
lucrurile nu sunt o realitate sau se aflã la început de
drum. E poate mãrturia de continuitate a unei pasiuni,
a unui devotament, preocupare intelectualã desigur,
cultivatã ºi azi în cadrul clubului radioamatorilor
orãviþeni. Grupare ce a devenit, în timp, o instituþie în
sine, multilaureatã cu premii ºi distincþii în plan naþional
ºi internaþional, cu membri de toate vârstele, fiecare
implicat, în felul sãu, în pulsul cotidian al acestui oraº.

Recenta iniþiativã, o publicaþie de profil pe care
o salutãm colegial ºi cordial din acest colþ de paginã,
nu poate decît sã ne bucure. Este semnul de maturitate
al unei grupãri care are deja o tradiþie, are o faimã ce
a depãºit de mult hotarele þãrii. Ea, revista, poate
deveni în timp emblema virtualã a unui loc ºi a
oamenilor locului, cu preocupãrile lor, încã o dovadã
cã Oraviþa respirã lejer în paginile istoriei naþionale
mai ales prin culturã.

Ionel Bota
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Radioamatorism......încotro ?
ing.prof. ªuli I. Iulius

YO2IS
Maestru internaþional în radioamatorism

Mã bucur cã suntem din nou împreunã, ca sã
putem dialoga ,,la vedere’’ ºi nu ascunºi pe dupã
microfoane sau calculatoare...cãci din pãcate dupã
manipulatoare morse se pitesc din ce în ce mai puþini
radioamatori YO2.

Sunt aici a ºasea oarã ºi sincer sã fiu, de data asta
îmi propusesem sã stau în banca mea, aºteptând în liniºte
ºi resemnare extragerea cinstitã a tombolei, asta mai ales
dupã ce la întâlnirea de la Pecica, amicii de acolo ne-au
fãcut cadou un prânz pe cinste, amicul George din New
York ne-a dotat cu felurite surprize ca un adevãrat...Moº
Gerilã, rãmânând în continuare singurul din diaspora
YO2 care nu ºi-a uitat locurile natale, iar ca finalul sã
fie perfect, nici unul dintre participanþi nu s-a plâns prin
benzile de ultrascurte de cât l-a costat drumul dus-întors.

Tema notatã în programul întâlnirii de azi mi-a
venit  ,,ad-hoc’’, când Stelian, YO2BBT, mi-a solicitat
la Pecica, participarea cu un referat.

Pregãtisem câte ceva scris, încã de la Bãile
Olãneºti unde am fost pentru prima datã într-o foarte
reuºitã vacanþã, dar recitindu-mi ,,opera’’ am decis sã
o...las baltã, oricum nici eu ºi nici cei prezenþi aici nu
vom putea decide soarta viitoare a radioamatorismului
românesc sau din alte pãrtþi ale lumii.

Am scris ºi vorbit de multe ori pe tema asta,
declanºând uneori chiar mici  ,,furtuni într-un pahar de
apã’’, dar în timp eficienþa a fost minorã, pãcat de timp
ºi efort, mai bine fãceam DXCC-ul pe 9 benzi...sau vreun
nou sistem de radiocomunicaþie...

RADIOCOMUNICAÞIE  am scris cu litere mari,
asta-i treaba pe care o facem din pãcate tot mai rar ºi
mai putin calificat. Citiþi ce scrie, Vali YO2LDC, când e
supãrat dupã câte un concurs. Ascultaþi cum nu rãspunde
nimeni la apelul unui YO3 sau 7 aflat în mobil, când
cheama pe R1x sau canalele locale din Timiºoara, ca de
liniºtea de pe Echolink-ul pãstorit cu îndârjire de
YO2LIZ sã nu mai pomenesc.

Poate mai bine ar fi sã puteþi auzi ce frumos se
rãspunde ºi lucreazã pe repetorul R5 de la Cozia. În 18
zile de trafic am fãcut zeci de QSO-uri fãrã sã dau
volumul la maxim sau sã-mi bag urechea în difuzor,
fãrã sã mã enerveze cei care apasã fãrã discernamant
PTT-ul, fãrã sã trebuiascã sã-mi redirecþionez temele
de dialog cu corespondenþii ºi asta cu radioamatori din
Vâlcea, Olt, Dolj, Argeº, Dâmboviþa, Prahova, Sibiu ºi
Bucureºti. Dar am avut ºi surpriza unor QSO-uri cu

staþii efectiv aflate pe munte, YO/ER1AU, Valentin,
YO2LGP Manu, YO3FRK, Dan, YO3GDI, ºi alþii, într-
un trafic relaxant ºi chiar instructiv.

 Deºi mult mai încãrcat ca trafic, R4 din Bucegi
ne-a oferit ºansa unor conversaþii cu staþii din Constanþa
prin neobiºnuita retranslaþie a transponderului 144/432/
144 de la Topologu. Excelentã prestaþie, R4 fusese
tocmai repus în funcþiune de câtiva inimoºi radioamatori
ºi montagniarzi coordonaþi de ominprezentul YO3APG.

Împreuna cu Delia am reuºit ºi câteva QSO-uri
cu staþii strãine portabile în YO, câte un italian, american
ºi german.

De la Bãile Olãneºti, adicã din KN25DF, sunt 95
Km pânã la R4, alias Charlie YO9A, m-a ajutat mult
antena cu 5 elemente, montata de astã datã pentru
polarizare verticalã ºi neobosit-ul SY-501, Dragon, cu
care de pe Transfãgãrºan am deschis...degeaba , vreo 5
repetoare inclusiv R2 din munþii Cãlimani, la aproape
200Km distanþã, nereuºind sã fac decât 2 (douã) QSO-
uri dupã mai bine de o orã de apel ºi asta într-o zi de
sâmbãtã dupã amiaza.

Culmea, cã unul din corespondenþi, de fel din
Mediaº auzind cã lucrez cu un Dragon, mi-a replicat cã
la ,,valorea’’ mea credea cã am o ,,sculã’’ mai acãtãrii
!...Probabil nu citise încã replica lui G4DYO, publicatã
ºi-n revista noastra 8/2004 la pag.13, care declara cã nu
crede cã cineva va face mai multe QSO-uri cu nou IC-
7800 decât va face el în acelaºi interval de timp cu vechiul
sãu FT-101 !.

Degeaba tot repetã YO2DM, cã ,,piesa cea mai
importantã de la staþia ta eºti tu operatorul”, majoritatea
celor tineri dar ºi mulþi veterani,  viseazã deja la un IC-
7800 sau mãcar un IC-706, cel de pe coperta revistei ,
plus finalul de câtiva kilowaþi, cu care sigur vor face
DXCC-ul pe toate benzile într-un an calendaristic.

Ca sã devii un operator de radiocomunicaþii de
clasã superioarã, îþi trebuie timp, munca ºi talent.
Zâmbeam zilele trecute când un proaspãt promovat al
categoriei a II a, transmitea în concursul IARU-144 MHz
numerele de control, dupã metoda devenitã de acum
arhaicã, cea din campionatul naþional de UUS. Mã întreb
dacã nu era util sã rãmânã câþiva ani în categoria a III a,
sã facã câteva mii de QSO-uri participând la trafic ºi
concursuri pentru a învãþa ºi apoi sã dea examen pentru
categoriile cu drepturi sporite. Nu este din pãcate un
caz izolat, avem destui radioamatori, unii chiar de
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Ameliorarea performanþelor echipei naþionale în
benzile joase.

Ghiþã Valentin
YO2LDC

categoria a I, a care au probleme de trafic în SSB dar ºi
de limbi strãine, fiind astfel un prost exemplu pentru
debutanþi.

Mai demult am asemãnat telegrafia morse cu
sportul  velelor, dar  am  fost  plãcut  impresionat  când
într-o conversatie pe R5, Ligian, YO7GNL întregea
comparaþia adãugând tirul cu arcul. Toate acestea au fost
odatã profesiuni care au redevenit cu timpul preocupãri
de timp liber, în care OMUL îºi poate manifesta
individual ºi plenar, priceperea ºi talentul în competiþie
cu sine însuºi ºi cu alþii.

Am rãmas pe gânduri citind în DX-Cluster
reflecþia unui olandez: ,,Power is the dead of
hamradio...’’. Mi-am adus aminte imediat de ceea ce a
apãrut în revistã legat de campionatul IARU 2004, sau
mai glumeþ spus ,,rãzboiul kilowaþilor...pentru stãpânirea
muºuroaielor’’, dar sã nu fim rãi. Eu particip de câþiva
ani buni în concursuri la categoria QRP ºi clasific pe
aceºti ,,bum-bum’’  în douã categorii, cei care aud ºi cei
care nu aud QRP-iºtii, adicã cei care pe lângã puterea
efectiv radiatã au ºi abilitatea de-a recepþiona semnale
slabe în condiþii de QRM...iar când e vorba de CW sau
SSB, OMUL nu poate fi întrecut de nici un fel de robot
sau calculator. ªi apropos QRP, pe tema asta am scris
câte ceva din experienþa mea pentru un numar viitor al
revistei.

,,Nu lãsaþi radioamatorismul sã moarã !’’  apãrea
pe un logo al unui BBS de Packet radio din Moldova, o
reflecþie incitantã dar din pãcate destul de aproape de
adevãr. Nu Internetul ºi celularele sunt de vinã, nici chiar
acel 11 septembrie, eu cred cã e vorba de un transferul
nedorit a multor mentalitãþi din cotidian în
radioamatorism, care tinde sã promoveze o luptã durã
în ,,muºuroaie’’ ºi concursuri, o negustorie în care mereu
se cautã un fraier bun de pãcãlit, o disoluþie a vieþii de
club de la care se aºteaptã numai avantaje ºi nu în ultimul
rând o abandonare a autoinstruiri care ne va duce spre
acei ,,steckdossen-amateure’’ sau parafrazând
computeriºtii la,  ,,plug and play, but first pay !’’

Nici marile asociaþii de radioamatori, mã refer la
cele din grupul G8,  n-au reuºit sã se adapteze din mers
la noile situaþii create de globalizarea radiocomunicaþiilor
ºi robotizarea acestora. Scade numãrul membrilor
cotizanti, apar cluburi naþionale alternative dornice de
afilierea la IARU, creºte media de vârstã (se vede în
CQ AA !), asta determinã orientarea spre profit a
autogestiunii asociaþiilor având ca rezultat scãderea
interesului ºi efortului pentru propaganda ºi
popularizarea radioamatorismului.

Industria cautã mânã de lucru ieftinã, îngust
specializatã, dar ºi rapid calificabilã, a trecut epoca
tehnicienilor de tip ,,factotum’’ iar asta reduce interesul
tinerilor spre radioamatorismul de tip enciclopedic.
Vorba mucalitului  ,,ce dacã ºtie unde-i Singapore, face
bani din asta ?’’

Tot mai des suntem întrebaþi ,,ce câºtigi din acest
hobby ?’’, ca sã nu pomenesc de întrebãrile care mi-se
pun de cei care trec ºi vãd antenele mele pentru EME, o
curatã nebunie !.

Odatã am întrebat ºi eu o elevã, excelentã
telegrafistã de la YO2KAC, la cei va servi telegrafia ?,
mi-a raspuns sec ,,vreau sã lucrez la SRI sau CIA !’’

Sunt destul de puþini cei care au foloase directe ºi
imediate din acest sport sau hobby, care însã în timp
poate oferi mari satisfacþii morale cu implicaþii directe
în profesie ºi-n viaþa de zi de zi,  mai ales dupã
pensionare!.

Sincer sper sã nu fim noi, cei de faþã aici, ,,ultimii
mohicani’’ ai acestei frumoase ºi utile activitãþi de timp
liber despre care marele public ºtie prea puþin, fiind de
regulã pornit sau asmuþit împotriva noastrã.

Vã doresc ca întotdeuna, sãnãtate maximã ºi spor,
vorba unui oltean din Caracal ,,þine-þi aproape, oameni
buni’’, la care trebuie sã adaug  ,,oamenii buni, sunt din
pãcate tot mai puþini !’’

ing.prof. ªuli I. Iulius
YO2IS

Maestru internaþional în radioamatorism

Acest articol este destinat tuturor membrilor
echipei naþionale care de-a lungul timpului a lucrat in
benzile inferioare în concursul IARU cu mai mult sau
mai puþin succes. El reflectã doar experienþa mea
acumulatã de-a lungul a câtorva ani buni de bântuit
prin benzile inferioare.

1. Alegerea locaþiei. Încã de la început trebuie sã
facem distincþia clarã între alegerea locaþiei în benzile
inferioare pentru traficul curent (chiar de performanþã)
ºi traficul fãcut cu ocazia concursului Iaru. Dacã în
cazul traficului curent nu te poþi mulþumi decât cu
ceea ce ai în mod uzual acasã, problema devine
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copleºitoare în cazul alegerii locaþiei pentru concurs.
Acesta este de fapt primul motiv pentru care
performanþele echipei naþionale în benzile de jos sunt
nereprezentative. Vã pot spune sincer cã am putut
constata o ameliorare a condiþiilor de recepþie ( în
aceleaºi condiþii egale a sistemului de recepþie ) într-
un perimetru de doar 50 de km patraþi. Deºi pare
aproape ilogic este purul adevãr. Am fãcut recepþii în
trei puncte situate în linie dreaptã : Zlatiþa, Macoviºte
ºi Oraviþa. Distanþa intre punctele lãturalnice este de
doar 27 km în linie dreaptã. Zlatiþa se aflã de-a lungul
râului Nera pe fundul unei vãi , încadratã strict de
dealuri cu mare înãlþime. Solul este tot timpul îmbibat
cu apã. Efectiv doar vestul este puþin mai liber. Este
punctul cu recepþia radio cea mai proastã. Oraviþa se
aflã situatã tot la baza munþilor fiind obturatã critic
doar cãtre N ºi NNE. Solul este pietros în schimb.
Recepþia e mult mai bunã ca la Zlatiþa. Dar cea mai
bunã recepþie este la Macoviºte care se aflã la
jumãtatea distanþei între Oraviþa ºi Zlatiþa. Este situatã
în plin câmp pe un sol dur, fãrã apã, nefiind obturatã
pe nici o direcþie de nici un obstacol. Pe antene uzuale
se aude ceea ce se aude pe beverage în Zlatiþa. Solul
în cazul recepþiei pe antene beverage are o importanþã
covârºitoare. Cu cât e mai bun conducãtor electric cu
atât recepþia e mai slabã. Este unul din paradoxurile
antenelor beverage. Înãlþimea locului de recepþie este
de asemenea un factor primordial în asigurarea unui
trafic de performanþã. Experienþa multor echipe
naþionale ( vezi site-ul www.sn0hq.org  ºi nu numai )
în benzile de jos spune cã locaþiile cele mai bune sunt
cele din câmpie. Acest lucru pot sã-l confirm ºi eu din
experimentele fãcute. Deci este total deplasat sã alegi
locuri înalte pentru recepþii în benzile inferioare. Toate
aceste lucruri scrise mai sus sunt valabile inclusiv
pentru banda de 40m.
2.Sistemele de recepþie. Sunt unele dintre problemele
cele mai delicate ºi greu de depãºit în pregãtirea unei
locaþii pentru concurs. Este unanim recunoscut faptul
cã fãrã antene speciale de recepþie nu ai ce cãuta într-
un concurs mare. Asta numai dacã nu cumva ai locaþia
printr-o þarã nordicã, hi !! Cea mai bunã antenã pentru
asigurarea acestui deziderat este antena beverage.
Construcþia ei nu este la îndemâna tuturor iar acest
lucru a fost dovedit în diverse ocazii. De documentaþii
e plin netul dar nu veþi gãsi niciunde o punere în
practicã a acestora. Poate cã este ºi normal pentru
unii sã nu-ºi dezvãluie rodul muncii ºi al eºecurilor
dobândite în ani de experimentãri. Marele dezavantaj
al acestor antene este cã sunt prea directive ºi asigurã
un raport faþã-spate ridicat. În cazul unui concurs
aceasta nu e o bucurie. La asta se adaugã ºi pierderea

de semnal util: 1,5 puncte S faþã de un dipol obiºnuit.
Relativa scãdere a semnalului util se poate ameliora
printr-un sistem de minim douã beverageuri sinfazate.
Dar aceasta se face numai în detrimentul directivitãþii
care creºte. Se pare cã este o problemã fãrã rezolvare.
O bunã rezolvare constã în faptul de a alege un bun
coechipier care sã simtã banda ºi sã fie la momentul
oportun pe direcþia bunã cu comutatorul de antene
de recepþie. Numãrul antenelor beverage trebuie sã
fie de minim 7 pentru a asigura o mare parte a
direcþiilor din care poþi fi apelat, iar lungimea fiecãrei
antene e bine sã fie la 2 lambda. Costul unei singure
antene beverage de 2 lambda în banda de 160m este
de ~ 100 euro. O sumã deloc modestã care face ca
aceste antene sã parã doar un vis frumos. La toate
acestea se adaugã ºi sistemele de comutare, cablul
coaxial hard-line de 75 ohmi de coborâre, alãturi de o
prizã de pãmânt unicã pentru fiecare antenã în parte.
Consider cã momentan nu existã nici o locaþie în YO
care sã ofere condiþii identice cu ale celorlalte echipe
naþionale cu ºanse reale de top 10.
3.Sistemele de emisie. Antenele de emisie sunt un
capitol foarte neglijat in YO. Antene ca inverted vee ,
dipol sau delta loop orizontal trebuie uitate cu
desãvârºire cel puþin în cazul concursului IARU.
Antena optimã pentru concursul Iaru ( cel puþin la
noi în YO ) este antena verticalã. Este omnidirecþionalã
ºi nu este aºa greu de construit. Trebuie însã þinut
cont de obstacolele apropiate din jurul ei, în sensul cã
nu trebuie sã aibã nimic care sã-i obtureze vreo direcþie
importantã. Vã spun asta din proprie experienþã,
direcþia Est  în QTH-ul meu de la Zlatiþa fiind obturatã
de o clãdire lungã de 90m ºi înaltã de peste 10m. Existã
un remediu foarte simplu, extraordinar de eficient
pentru a face o radiaþie omni din orice antenã verticalã:
ridicarea focarului antenei peste înãlþimea
perturbatoare. Este din punct mecanic un deziderat
relativ greu de îndeplinit având în vedere cã numai
pentru banda de 80m radiatorul este de ~20m. La o
antenã cu focarul ridicat de la sol în banda de 160m
doar bãimãrenii se pot gândi. La o antenã verticalã
din benzile de jos trebuie însã þinut cont de numãrul
de contragreutãþi care nu este tocmai mic ºi înghite o
mare cantitate de sârmã de cupru. Numãrul de
contragreutãþi se poate determina simplu foarte uºor.
La o anumitã lungime datã a radiatorului se pune un
numãr mic de radiale ºi se mãsoarã frecvenþa de
rezonanþã unde este swr-ul e cel mai mic ( asta în
cazul în care nu existã un analizor de swr ). Se adaugã
atâtea contragreutãþi pânã frecvenþa de rezonanþã
antenei la swr minim nu se mai schimbã. Numãrul de
contragreutãþi variazã de la o bandã la alta, de la un
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sol la altul ºi mai ales este influenþat de focarul
antenei , mai precis de înãlþimea faþã de sol unde
este alimentatã antena. O bunã alternativã la antena
verticalã clasicã este antena verticalã filarã care se
poate construi foarte uºor dacã existã un stâlp de
~30m înãlþime. Nu trebuie neglijat sistemul de
contragreutãþi de care depinde randamentul unei
antene verticale.
          Alte  antene  simple  dar  de  mare eficacitate
sunt antenele  filare  delta loop cu mai mulþi
elemenþi . Sunt necesare minim douã antene de
acest gen: una pentru vest , alta pentru est având în
vedere cã greul staþiilor importante sunt pe aceste
douã direcþii. Totul se face însã în jurul stâlpului
de 30m. Delta loop-ul filar cu mai multe elemente
este o bunã alternativã la o antenã yagi rotativã care
la aceiaºi înãlþime are un câºtig mai mic.
4. Amplificatorul liniar. Acesta este un subiect tabu
pentru cã e depãºitã uºor puterea admisã în YO. Dacã
suntem prea delicaþi exact în acest domeniu,
performanþele nu se vor arãta pentru noi niciodatã.
Sã nu uitãm cã prin putere încercãm sã atenuãm
handicapul lipsei antenelor performante de emisie.
Pentru benzile inferioare puterea trebuie sã înceapã
de la 2 kw în sus. Aceastã putere este deja uzualã în
toatã lumea. Toate echipele cu speranþe pentru top
10 folosesc puteri mult superioare ºi nu numai în
benzile inferioare. Acesta este domeniul cel mai
costisitor în pregãtirea concursului IARU. Dacã
tindem spre mai sus în clasament aici trebuie umblat
cu precãdere.
5.Sistemele de comutare a antenelor. În locaþia în
care sunt folosite mai multe antene de emisie lângã
alte antene de recepþie este nevoie obligatoriu de un
foarte bine pus la punct sistem de comutare. Aceasta
deoarece puterea de radiofrecvenþã debitatã de
emiþãtor nu trebuie sã se gãseascã nicicând în cutia
de comutare a antenelor beverage. Catastrofele se pot
întâmpla foarte uºor dacã se folosesc improvizaþii de
moment.
6.Operatorii. Factorul uman este deloc de neglijat în
pregãtirea concursului. Aici sunt nevoie de operatori
care ºtiu cu ce se mãnâncã benzile inferioare. Chinul
de a face cum trebuie un concurs în aceste benzi nu
se comparã cu oricare altul. Semnalele sunt mai
,,subþiri’’ chiar decât cele EME iar aducerea DX-lui (
care poate fi multiplicator ) în log este întotdeauna o
probã de mãiestrie. Un operator foarte bun pentru
benzi superioare de multe ori nu face faþã în benzile
inferioare.
7.Despre vânãtor ºi locaþia lui. Acesta este un subiect
total neglijat în mai toate benzile dar cu precãdere în

benzile inferioare. Nu este permis ca într-un concurs
de talia IARU sã nu ai un bun vânãtor. Locaþia lui
trebuie sã fie apropiatã de a ta pentru a avea cu el
mãcar o legãturã de voce , dacã log comun pe PC nu
este posibil. El trebuie sã se apropie foarte mult de
toate condiþiile pe care le are staþia principalã (antene
de recepþie, emisie ºi putere) pentru ca în orice
moment sã preia prerogativele acesteia. Dacã se poate
sã nu fie pe aceiaºi linie de alimentare cu energie
electricã ar fi mai mult decât perfect. Operatorul
trebuie sã fie de aceiaºi talie cu cel de la staþia
principalã. E lesne de înteles de ce. Aducerea
multiplicatorilor , þãrilor ºi zonelor în log nu este
posibilã fãrã o staþie la fel de pregãtitã ca cea
principalã.
8.Alegerea TCVR-ului. Trebuie folosite staþii care
se descurcã bine în condiþii extreme. Dinamica staþiei
este principala caracteristicã care trebuie urmãritã.
Semnalele slabe sunt într-o simbiozã perfectã cu cele
ale staþiilor ,, big gun” europene. În benzile inferioare,
receptoare care fac faþã cu brio unui trafic domestic
capoteazã uºor. Filtrele cu cuarþ sunt întotdeauna de
preferat celor mecanice. O bunã cunoaºtere a modului
de trafic cu TCVR-ul respectiv te scuteºte de multe
surprize neplãcute. Dacã vin alþi operatori decât
posesorul TCVR-ului, obligatoriu este nevoie de o
acomodare ºi învãþarea funcþiilor principale ale
acestuia mult înainte de începerea concursului.
9.Clusterul. Este una dintre ultimele gãselniþe dar care
a avut un impact major în lumea concursurilor. ªi nu
numai. Mai ales dacã nu ai vânãtor, ai nevoie ca de
aer de cluster. Chiar dacã de multe ori apariþia unui
multiplicator înseamnã o ambuscadã neaºteptatã de
indicative ( cu care þi-ai face WAC-ul în cinci minute)
per ansamblu beneficiile clusterului sunt enorme. O
staþie care se respectã ºi de la care se cere ceva  trebuie
sã se foloseascã de beneficiile clusterului.
10.Programul de log ºi PC-ul. Ceea ce nu a reuºit
încã echipa naþionalã este folosirea logului comun prin
intermediul comunicaþiei TCP/IP. Rezolvarea acestui
deziderat ar urca echipa în clasamentul final cu cel
puþin câteva locuri. Alegerea programului de log este
de asemenea primordialã. La staþia mea de concurs
folosesc întotdeauna douã PC-uri: un laptop pe care
þin CT-ul sub DOS ºi un Pentium I pe care vãd clusterul
tot timpul concursului. Acesta este conectat la internet
prin intermediul telefonului celular pentru cã la Zlatiþa
nu existã altã telefonie. Toate aceste calculatoare sunt
suportate (în privinþa zgomotului )  foarte  bine de
TS-870. Este absolut necesar ca zgomotul
calculatoarelor sã nu influenþeze recepþia.
11.Mãrunþiºuri. De care e bine sã þii seama tot timpul.
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—Priza de pãmânt a staþiei este unul dintre factorii
neglijaþi. Acest lucru nu ar trece neobservat dacã ar fi
folositã puterea care se cere într-un concurs de aºa
talie. La mine dacã nu pãstrez foarte mic SWR-ul
( sub 1/1,2 ) în antena de emisie Pentium-ul este primul
care o ia razna. De fapt acesta e ºi semnalul cã ceva
nu merge. În Qth-ul meu împãmântarea constã în mai
multe sute de þãruºi legaþi între ei cu fier beton gros.
A fost fãcutã de cei care au construit complexul agricol
unde am eu sediul acum. Nu am putut sã-i mãsor cu
aparate uzuale rezistenþa ,pentru cã este foarte micã.
—Trebuie sã se þinã seama de distanþa dintre antenele
de emisie. Dacã sunt prea apropiate li se stricã
caracteristicile ºi te pomeneºti când ai mai mare nevoie
de ele cã nu merg. Dar cea mai mare grijã trebuie sã
þi-o faci dacã verticalul este mai aproape de 1/4
lambda de vreun beverage sau mai rãu de cutia unde
sunt releele care comutã beverageurile. Atunci toatã
recepþia este sacrificatã. Dacã se întâmplã acest lucru,
verticalul trebuie în pauzele de emisie pus întotdeauna
la masã ca sã nu inducã zgomot în beverageuri.
Aceastã neatenþie te costã foarte mult într-un concurs.
—Starea fizicã ºi de spirit a operatorilor trebuie sã fie
perfectã. Nici cea mai micã neînþelegere nu trebuie sã

umbreascã starea de spirit a echipei.
Dupã cum se observã sunt o grãmadã de

factori de care trebuie sã þii seama în pregãtirea
unui concurs IARU în benzile inferioare.
Neîndeplinirea lor întotdeauna se reflectã în
rezultatele obþinute, astfel per ansamblu echipa este
depunctatã exact în benzile care trebuie sã-ºi aducã
cel mai mult aportul la scorul final. Observaþi cã în
benzile superioare deja nu se mai poate þine pasul
cu restul echipelor mari din motive de locaþii,
antene, puteri, vânãtori. Poate acesta e singurul
motiv pentru care ar trebui acordatã mai multã
atenþie pregãtirii concursului în benzile inferioare.

Toate cele prezentate mai sus reprezintã
modul meu de pregãtire a concursului Iaru. Dacã
experienþa mea poate ajuta pe cineva din echipa
naþionalã bucuria ar fi ºi mai mare din partea mea.
Orice nouã experienþã sau completare în bine la felul
cum vãd eu lucrurile este mai mult decât beneficã
ºi nu poate decât sã ducã la ameliorarea
performanþelor echipei naþionale.

Ghiþã Valentin
YO2LDC

                          ARRL DX CW&SSB 2005 LA YR7M
                                                                                           Mihai Mateescu, YO3CTK
                                                                                                                       Andy Ruse, YO3JR

                                                                                                                       Tiberiu Tibeica, YO9GZU

             La YR7M sezonul competiþional s-a deschis
ca ºi anul trecut cu ARRL DX, concurs dificil ce
necesitã pentru performanþã condiþii tehnice ceva mai
pretenþioase îmbinate în egalã mãsurã cu iscusinþa ºi
experienþa operatorilor, acestea jucând un rol
important mai ales în actuala fazã a ciclului solar.

Un rezultat onorabil, care sã se încadreze cel
puþin în obiectivele propuse (top 10) necesitã o
pregãtire minuþioasa ce începe odatã cu terminarea
ultimului concurs. Mai ales cã de data aceasta avea
sã se schimbe o variabila esenþialã, ºi anume softul de
concurs (Writelog), un soft nou necesitând
cunoaºterea ºi acomodarea cu majoritatea funcþiilor
sale pentru o bunã mobilitate în timpul concursului.
Perioada de dupã ARRL-ul de 10m, ultimul concurs
mare din sezonul 2004, a fost destul de încãrcatã,
pregatirea constând în teste “la rece” ºi trafic curent
în modul DX-pedition cu WL. S-au facut peste o mie
de legaturi în ambele moduri de lucru verificând astfel

funcþiile ºi capabilitãþile softului, interconectarea sa
cu transceiverul via RS232, testarea interfeþelor de
manipulare CW via LPT, adaptarea prin cabluri
speciale a setului casca-microfon, dispozitiv util in
traficul SSB, iar pentru protejarea funcþiei VOX a
transceiverului ºi o mai bunã sincronizare s-a folosit
un sistem de “foot-swich” (pedalã-picior) care s-a
dovedit extrem de eficient. Toate acestea au fost
folosite ºi în douã concursuri de calibru mai mic (UBA
SSB si PACC), participarea în acestea ajutând la
gãsirea ºi soluþionarea micilor probleme tehnice care
ne-au scãpat în prima fazã ºi permiþând o mai bunã
înþelegere practicã a WL în modul contest. Tot în
aceastã perioadã au avut loc ºi întâlniri în care s-au
discutat posibilitãþiile tehnice ºi  obiectivele de atins,
pe baza rezultatelor din ediþiile trecute ale concursului
ºi a evoluþiei propagãrii în perioada premergãtoare
concursului. Pentru a ne face o imagine cât mai clarã
asupra orelor ºi path-urilor de propagare în diferite
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benzi spre NA am analizat numãrul de spoturi prin
grafice pe benzi/ore între EU si NA din ultima
perioadã, de unde am dedus posibile momente de vârf
de trafic pe benzi, necesare de cunoscut în timpul
c o n c u r s u l u i
p e n t r u
menþinerea unei
rate acceptabile
ºi a vânãtorii de
multiplicatori.
Î n t o t d e a u n a
este util ºi
s t u d i u l
buletinelor ºi
predicþiilor de
p r o p a g a r e
fãcute pe baza
indicilor solari
p e n t r u
w e e k e n d u l
r e s p e c t i v ,
precum si
c o n s u l t a r e a
tabelelor cu propagarea pe zone/benzi/ore pentru acea
perioada, editate de revista QST. Astfel ne-am decis
asupra categoriei, ºi anume SO(A)AB HP pentru
ambele etape, iar ca obiective în CW 1500 legãturi ºi
în SSB 1000 legãturi cu clasarea în top 10 world. La
prima vedere numãrul de legãturi propus nu pare mare
pentru toate
benzile, dar nu
trebuie sã uitãm
cã suntem
aproape pe
minim de ciclu
solar iar un
MUF de 21-22
MHz face
traficul foarte
capricios în 15m
ºi aproape
inexistent in
10m. Totodatã
poz i t iona rea
geograficã nu este prea avantajoasã în acest concurs,
ºtiindu-se cã o longitudine cât mai esticã scade
numãrul efectiv de ore de deschidere spre NA prin
diferenþa micã de timp între rãsãritul lor ºi apusul
nostru, iar o latitudine sudicã face imposibilã
deschiderea path-ului “over the pole” cu propagare
de noapte în benzile de sus, de care beneficiazã cel
mai mult staþiile scandinave. ªi rezultatele ediþiei

trecute, cu propagare asemãmãtoare sau ceva mai
bunã, dovedesc cã Balcanii nu reprezintã o locaþie
care sã asigure o clasare foarte buna.

Sosirea la locaþie - QTH Rãdeºti, aprox. 25-30
km nord de
Piteºti, jud. AG
s-a fãcut vineri
dupã amiaza
pentru etapa de
CW, iar pentru
cea de SSB s-a
sosit încã de joi,
fiind necesare
ajustãri la
antenele de 80
si 160m,
implementarea
în reþeaua WL a
unui nou
computer ºi
so lu þ ionarea
altor mici
probleme cu

care ne confruntaserãm în prima etapa. S-au
interconectat cele trei calculatoare prin swich, unul
din calculatoare fiind legat la TNC pentru a accesa
prin intermediul transceiverului de 2m nodul de packet
cluster YO7JYL-5 din Piteºti. Astfel toate spoturile
ajung la calculatorul principal care comunicã cu

transceiverul
prin RS232
facilitând lucrul
S & P
( v a n a t o a r e )
chiar în timpul
operaþiunii de
running. S-a
facut verificarea
S W R - u l u i
antenelor în
poziþii de low ºi
high power.
M i c i l e
probleme de RF

feedback au fost rezolvate cu toruri de feritã ºi legarea
la pãmânt a tuturor echipamentelor. Ca rezervã pentru
situaþia în care conexiunea packet din 2m ar fi cãzut
(ceea ce s-a ºi întâmplat în ambele etape) s-a avut in
vedere posibilitatea accesului la internet prin telefonul
mobil (GPRS).

Conform planului am ales inceperea concursului
in 40m în ambele etape, 00 UTC fiind o ora prea târzie
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în aceastã perioadã a anului pentru o deschidere in
20m. Rata de debut nu a fost la nivelul aºteptãrilor în
nici una dintre etape, deºi 40m a mers ceva mai bine
la început in SSB. În
etapa de CW rata chiar a
scãzut în a doua orã, iar
majoritatea staþiilor
veneau cu semnale
fluctuante (“fluttery”),
ceea ce indica faptul cã
MUF a scãzut ºi
condiþiile din 80m sunt
mai bune. Astfel ca s-a
stat mai mult in 80m,
miºcare ce s-a dovedit
utilã, majoritatea
legãturilor din 80 si 160m
fãcându-se în prima
dimineaþã. În SSB, 80 ºi
160m nu au mai mers aºa
bine, iar deschiderile de la
rãsãritul nostru nu au
adus multe legãturi. În
ambele etape, dimineaþa
în 20m au fost timpi morþi
pânã la rãsãritul de pe
coasta de est. Imediat
dupã rãsãritul lor banda
de 20m a oferit rate mai bune în ambele etape, în CW
banda de 15m a avut perioade cu deschideri
surprinzãtoare, care însã nu erau de prea lungã duratã.
În weekendul de SSB propagarea a fost mult mai
slaba, practic fãrã nici o deschidere în 15m în cea de-
a doua zi, cand MUF-ul a fost sub 21 MHz, ceea ce a
afectat destul de mult numãrul de legãturi ºi
multiplicatori. A lipsit ºi acea micã deschidere din 28
MHz de la apusul nostru, pe care am reuºit sã o
fructificãm în etapa de CW. În final în SSB nu s-a
reuºit nici o legãtura cu statii de pe coasta de vest în
15m. Mai ales în etapa de CW s-a avut în vedere
trecerea în 40m dupãamiaza pentru long path-ul spre
coasta de vest, dar in prima zi rata mare din benzile
de sus nu a permis acest lucru. Însã noaptea de
sâmbãtã avea sã aducã o propagare excelentã în 40m,
cu ratã constantã de peste 100 Q/h dupa 23 UTC,
fãrã acele semnale fluctuante din prima searã, cu
deschidere mai lungã de doua ore spre coasta de vest
pe short path dupã apusul lor, care a adus majoritatea
statelor (fãrã eternul ND), scãpându-ne de grija unui
QSY aici in dupãamiaza urmatoare pentru long path.
Surprizã! 80 si 160m au fost aproape nepro-ductive
a doua noapte, în contrast cu prima. În comparaþie, în

SSB a doua noapte a fost groaznicã în 40m, cu extrem
de puþine staþii lucrate, dar 80m a mers ceva mai
biniºor, pânã dupã rãsãritul nostru. De remarcat este

ºi prelungirea propagãrii
spre NA în 20m în etapa
de SSB, în a doua searã
chiar pânã la 21 UTC,
faþã de 18 UTC în CW,
fapt care confirmã
trecerea spre condiþiile
de echinocþiu. Sfârºitul
concursului în ambele
etape ne-a gãsit în 80m,
unde ºansele de a lucra
un nou multiplicator erau
mai mari, la aceeaºi ratã
de legãturi pe care ne-ar
fi asigurat-o ºi banda de
40m.Rezultatele finale
sunt urmatoarele:
 Etapa de CW:
QSO-uri: 1976,
 Multip.: 212  ,
 Scor: 1,256,736  pct.;
160m-  48  Qso’s,
20Mult.
80m-182 Qso’s, 31 Mult.
40m-738 Qso’s, 57 Mult.

                              20m- 570 QSO’s, 51 Mult.
                              15m- 422 QSO’s, 43 Mult.
                              10m-   16 QSO’s, 10 Mult.
 Etapa de SSB:
QSO-uri: 1090,  Mult: 145  ,  Score:474,150  pct.;

                    160m-   4   Qso’s, 4Mult.
                              80m- 116  Qso’s, 25 Mult.

   40m- 264  Qso’s, 38 Mult.
            20m- 635  QSO’s,53 Mult.

                              15m-   71  QSO’s, 25 Mult
   10m-     0  QSO’s,   0 Mult.

    Concursul nu a fost lipsit însã de probleme, Murphy
fiind prezent ºi la noi în ambele etape. Nodul de packet
din Piteºti ne-a dat bãtaie de cap ºi am fost privaþi de
DX cluster aproape jumãtate de concurs în etapa de
CW. Tot atunci, exact în momentul în care se
deschisese banda de 10m dupã douã zile de aºteptare,
releul de antena al liniarului nu a mai vrut sã
funcþioneze ºi cele 15-20 de minute critice au fost
trecute cu doar 100 W, fiind afectat astfel numãrul de
state din aceastã bandã. Nu mare ne-a fost mirarea
când a cãzut ºi reþeaua de tensiune în toatã zona
lãsându-ne în stand-by. Etapa de SSB a fost mult mai
afectatã. Aici s-au pierdut timpi importanþi chiar în
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momente de maxim de deschidere în 20 ºi 40m, tot
datoritã releului pricinos, a cãrui problemã a fost
rezolvatã într-un final. Au fost ºi alte probleme care
ne-au afectat bunul mers al scorului, dar pe care cu
rabdare am reuºit sã le rezolvãm.Sperãm ca rezultatele

oficiale ale acestui concurs sã ne aducã satisfacþia
atingerii obiectivelor propuse!

Mihai Mateescu, YO3CTK
Andy Ruse, YO3JR
Tiberiu Tibeica, YO9GZU

CQ WW 160m CW 2005-vãzut de la YR2I
Acest articol a fost preluat de pe forumul de discuþii YODX fiind scris de YO2LDC, Vali. Este prezentatã
experienþa de concurs a staþiei YR2I care a participat în concursul CQ WW 160m 2005

Salutare tuturor,
Pentru cã am lipsit o sãptãmânã de pe forum

încerc acum scurt sã vã prezint experienþa de concurs
a echipei YR2I.

Am pornit acest concurs cu Ovidiu, Yo2dfa,
cu o mare
reþinere în suflet.
Vremea era
deosebit de
proastã în Banat,
zãpada fiind de
20 de cm sub
b e v e r a g e u r i .
Aceste antene
merg cu adevãrat
bine dacã e uscat
pe sub ele.

De la
începutul ºi pânã
la sfârºitul
concursului a
nins. Am început
concursul cu ~
2kw out ºi antena
de emisie Inv-vee la 30m înãlþime. Aveam doar 6
antene beverage. Cea de nord am deschis-o la
terminaþia rezistivã tocmai pentru a auzi ºi sudul,
pentru care nu am posibilitate geograficã de a întinde
antene. În acest concurs nu am avut antenã beverage
de SA pentru cã antena respectivã a fost întinsã pe
direcþia expediþiei 3Y0 aflatã mult mai la sud.

Miza era depãºirea celor 510.000 de puncte
fãcute în concursul de anul trecut. I-am spus lui Ovidiu
de la început cã mã declar mulþumit cu 350.000 de
puncte. Poate din jenã el nu a comentat nimic. ªtia
ceva pesemne ce eu nu intrezãream, hi ?

Dupã prima noapte am realizat un numãr de
legãturi mai mare decât cel obþinut anul trecut. Dar
numãrul de puncte era mai mic. Aceasta se datoreazã
doar lipsei propagãrii cãtre vest. Numãrul mic de

americani lucraþi m-a ingrijorat mult. Aveam ºi de ce,
pentru cã numãrul lor la finele concursului era de
aproape jumãtate faþã de anul trecut. ªi nici o statie
din SA. Lipsa antenei de SA ºi-a spus cuvântul.

P e r
total am fãcut
mai mult de
598.000 de
puncte, 1115
QSO, 77 þãri
si 23 de state
a m e r i c a n e .
Cel mai bun
rezultat din
YO, dar
nesemnificativ
în faþa greilor
lowband-ului.
La ultima
participare în
160m am
reuºit în douã
z i l e

consecutive sã facem WAC-ul de douã ori pe 160m
în doar 24 de ore. În acest concurs din pãcate, n-am
reuºit nici mãcar odatã. Ovidiu este entuziasmat la
culme pe când eu sunt total dezamãgit ºi mã gândesc
la ce aº mai putea face sã ameliorez  condiþiile de
concurs din QTH-ul meu.

Ceea ce pot sã vã spun este cã la aproximativ
acelaºi numãr de QSO-uri, rezultatele noastre finale
sunt mult mai slabe decât ale celorlalþi concurenþi.
Acest lucru se datoreazã îndeosebi lipsei noastre de
multiplicatori. E normal însã, pentru cã noi nu am
avut vânãtori, cum se poartã ºi în acest concurs. Am
ratat cel putin 10 multiplicatori din cauza condiþiilor
slabe de QRO ºi antenã de emisie. O fazã simpaticã a
fost aceea cu UU7J care a fost la 1 kHz de noi ºi ne
,, spletãrea’’ de zor cu apelurile lui insistente, când
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vine al doilea UU7J slab ca un vis ºi ne lucreazã. Au
fost multe staþii puternice care veneau tare, dar UU7J
le-a bãtut la fund pe toate. Sãpând pe internet am
gãsit cã echipa UU7J ºi-a anunþat participarea de o
insula din mare în condiþii de antena full-size vertical.
Insula se numeºte Tuzla , Eu-080. Verticalul a fost
construit în marginea mãrii iar o parte din
contragreutãþi au fost sub apã. Din cauza puterii
folosite tot peºtele aflat pe aproape s-a întors cu burta
în sus. Mãcar atâta satisfacþie au avut , dacã tot n-au
avut recepþie bunã. Ce nu am gãsit in prima fazã era
puterea folositã de ei. Apoi am gãsit cã au avut un
final de 10 buc GU-84 pe care l-au dus în insulã cu
vaporul, de greu ce era, hi! În afarã de spletãreala
inerentã puterii folosite, ukrainienii nu au fãcut nimic
rãu. Pardon, au reuºit 1182 de QSO-uri, 33 de state,
ºi 95 þãri . Foarte mulþi multiplicatori obþinuþi în
condiþii de recepþie improprii întinderii antenelor
beverage pe malul mãrii. Se ºtie de la Beverage
încoace cã o asemenea antenã întinsã pe malul unei
ape sãrate nu valoreazã nici cât o ceapã degeratã.
Pesemne cã au avut vânãtori buni ºi legãturi radio
UKW serioase cu continentul, hi! Stau sã mã gândesc
cã aveau la ventilatorul de rãcire a tuburilor o putere
instalatã de 2 ori cât avea YR2I outputul în antenã, hi
!  UU7J a dovedit cã numai aºa te poþi compara cu
staþiile europene pe pe coasta Atlanticului. De unde

se poate vedea cã una din condiþiile de bazã în a face
un bun scor, este buna  aºezarea geograficã a staþiei.

Participarea YO in acest concurs a fost
subþiricã ca de fiecare datã. O figurã frumoasã a facut-
o YR5O (YO5BRZ) ºi YO5KAD, staþiile care
reprezintã YO în banda de 160m în concursul Iaru
2005. Semnalul lui YR5O a fost mai consistent iar
operativitatea a fost de asemenea mai bunã. Totuºi
rezultatul mai bun al lui YO5KAD mã surprinde foarte
plãcut. Antena folositã de YO5KAD ºi la emisie ºi la
recepþie a fost un full-size delta-loop construit în jurul
stâlpului de paraºutism de 80m. Au fost lucrate staþii
din SA pe care eu nici nu le-am mirosit. Se dovedeºte,
asa cum am mai spus, cã Baia-Mare are cea mai buna
locaþie de topband din YO. Dar cel mai mult mã bucurã
faptul cã activitatea radio de acolo a intrat pe fãgaºul
normal.

De anul viitor nu voi mai participa in acest
concurs pentru YR2I. De fapt cred cã nu voi mai
participa de loc, preferând sã vânez ºi sã îmi mai fac
câte o þarã nouã . În condiþiile actuale ceea ce face
YR2I se cheamã muncã patrioticã, hi! Nu ai cum sã
lupþi în condiþii egale cu toþi greii acestei benzi, aºa cã
refuz lupta, hi ! Dar poate cã Ovidiu mã va convinge
ºi vom mai depãºi vreun record naþional anul viitor.

Sãnãtate ºi DX-uri !   Vali.

OO4UN în concursul ARRL CW 2005

Vara trecutã eu am reconstruit antena verticalã
cu 4 elemenþi împreunã cu Roger, ON6WU. Aratã ca
una nouã: elemenþi noi, sisteme de alimentare noi, noi
linii de alimentare în lambda/4 . Noi experimentãm cu
cutii de la firma Comtek ca ºi de la WX0B, dar vom
vorbi despre asta mai târziu( la forumul de antene de
la Dayton).

Eu am reconstruit de asemenea sistemul de
alimentare iar antena principalã de USA este acum o

pereche de fire fazate (~170m fiecare) folosind
sistemul de alimentare încruciºat dezvoltat de W8JI
ºi descris în detaliu în noua mea carte ( care va fi
disponibilã în mai la Dayton ).

Acesta va fi primul concurs ARRL în banda de
80m lucrat cu noul Orion (N.R. -ultima noutate de la
firma Ten-Tec ).

În ultimii doi ani nu am putut participa din cauza
unor probleme de familie, aºa cã aºtept cu nerãbdare

ON4UN, John Devoldere, este unul din monºtri sacri ai benzilor joase. Cunoºtinþele lui au fost fãcute publice
prin mai multe cãrþi scrise sub aripa protectoare a ARRL-ului care se ocupa de distribuirea lor în întreaga
lume. Ultima carte a apãrut anul trecut ºi este de o valoare inestimabilã pentru întreaga comunitate lowband.
Datoritã cunoºtinþelor ºi a recordurilor obþinute în mai toate concursurile serioase, John este ,,alesul’’ multor
firme serioase constructoare de aparaturã pentru radioamatori. În ultimul timp a primit spre a fi testat de la
firma Acom cel mai bun QRO fãcut de ei: Acom 2000. De asemenea în ultimul timp a scris mult despre ultima
apariþie de la Ten-Tec: transceiverul Orion. E lesne de înþeles cã aceste ,,scule’’ au fost donate lui John. O sã
observaþi din acest articol cã John ºtie sã facã reclamã firmei sponzor chiar în detrimentul altor firme pe care
pânã mai ieri le reprezenta. Dar asta este o altã poveste. Poate când o sã ne ridicãm ºi noi la aceiaºi valoare cu
a lui John o sã facem ºi noi la fel. Pânã atunci nu putem decât sã ne minunãm de ceea ce poate lucra John într-
un concurs mare. Mai jos se poate citi traducerea articolului sãu dupã experienþa sa din ARLL 2005 CW.
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acest concurs. Chiar de la începutul concursului am
observat cã indexul A este de 22 si K de 3-4 ceea ce
nu e strãlucitor. De asemenea soarele a fost cam activ
ceea ce a fost dovedit în tot weekendul cu excelente
condiþii între EU ºi USA în banda de 15m. Într-un an
bun pentru benzile joase de 80m ºi 160m banda de
15m trebuie sã fie moartã. Înainte sã încep
concursul , eu nu m-am uitat la scorul mare fãcut
în anul 1997. Nu am vrut sã fac concursul ,,sub
presiune’’ , am vrut sã mã bucur de el. Eu am gãsit
repede o bunã frecvenþã lângã 3511 ºi am rãmas acolo
pentru mult timp.  Frecvenþele de 3500- 3505 sunt
adesea bruiate de telefoanele pescarilor, iar frecvenþele
între 3505-3510 sunt bruiate cu un sunet ce pare un
gard electric, dar nu e. Deasupra sunt cele mai bune
frecvente aici în Europa zilelor noastre, dar asta se
poate schimba oricând.
În prima orã am fãcut 90 de QSO-uri ( nu-i rãu) dar
în cea de-a
doua ºi a treia
orã a fost mai
bine: 100 ºi
110 QSO-uri.
Deobicei ,
aceastã ratã
este destul de
micã pentru
î n c e p u t u l
concursului,
dar banda de
20m este încã
bunã. Odatã
ce benzile
înalte se duc,
toþi migreazã
cãtre benzile joase. Este întotdeauna fascinant sã vezi
cã ,,sãritura” tinde cãtre vest. Am o hartã a lumii pe
PC ºi pot vedea uºor umbra (N.R. zona cenuºie)
miºcându-se. Când am vãzut prima legãturã cu coasta
de vest ? Prima staþie a fost W8AEF în Arizona la ora
01:46, la 30 de minute dupã apusul lui de soare, urmat
la 10 minute de NK7U din Oregon ºi o orã mai târziu
a venit primul californian, K6OY, apoi staþia din
Washington, WA7LT. Ok, sãritura pare sã acopere
întreaga suprafaþã iar acum se pune problema atragerii
atenþiei raritãþilor cum ar fi Wzoming, Nevada, Idaho,
Montana ºi ambele Dakote. Sper sã fiu postat frecvent
pe cluster. Pot sã spun de pe logul meu de fiecare
datã când m-a postat cineva: dintr-o datã rata sare cu
5 au 10 QSO-uri , apoi se încetineºte din nou.
Timp de patru ore rata medie a fost de 100 QSO-uri,
ceea ce nu e rãu pentru banda de 80m concursul fiind

fãcut din EU cãtre US. Mai târziu am aflat cã asta
este cu 10% mai micã dee din anul 1997, când am
avut o medie de 110 QSO/orã în primel 4 ore. Dar
aceasta sa întâmplat când propagarea a fost la capãtul
de jos al ciclului solar trecut.
În cea de-a cincea orã rata a fost încã de 90 QSO, dar
apoi a scãzut la 60 QSO ºi 35QSO în ultima orã înainte
de rãsãrit.  În ultima orã înainte înainte de rãsãrit
semnalele de pe coasta de vest au devenit mai
proeminente dar nu chiar aºa de puternice ºi când a
venit soarele la oriuontul de est eu am avut 575 QSO-
uri în logul meu, aceasta însemnând cu 70 de QSOuri
mai puþin decât în anul record 1997. Pânã dimineaþa
am lucrat 23 de staþii de pe coasta de vest: AZ=7,
CA=9, OR=3, WA=3, UT=1, NV=1 ºi BC=1. Încã
îmi mai lipsesc mulþi multiplicatori din vest: ID, MT,
WY, dar mai este o noapte! Aºa cã nu ai nici un motiv
sã intri în panicã. Dupã prima noapte am fost uimit de

cât de
l i n i º t i t ã
poate sã fie
banda în
c o n c u r s .
Noul Ten
Tec Orion
nu are
,,cuie” la
semnalele
f a n t o m ã .
Ce auzi tu,
este ceea ce
este acolo,
nimic mai
mult. Ce
îmbunãtãþire

grozavã de la ultimul meu radio. Nici un sunet
,,extraterestru” nedescifrabil CW în fundal. Un
adevãrat lux ! Semnalele est europene au fost atenuate
de la 30 la 40 dB cu noul meu beverage sinfazat, care
a fost foarte tãcut. Tot ceea ce am auzit au fost
,,clicsurile’’  de la FT 1000 ºi cred cã au fost destul de
aproape de frecvenþa mea. Vorbind despre ,,frecvenþa
mea” am avut o micã disputã cu G4BUO, care a intrat
peste mine. Programul meu de log ( cel mai bun,
N1MM) a logat frecvenþa mea de transmitere cu o
exactitate de 10 Hz, asa cã am ºtiut unde mã aflu.
Deasemenea eu nu folosesc niciodatã RIT-ul. Folosesc
întotdeauna VFO-ul B pentru a transmite, pe când
VFO-ul A este folosit pentru a recepþiona. În acest fel
eu sunt vigilent. VFO-ul la recepþie este comandat de
la distanþã de lângã mini tastaturã, ceea ce este foarte
la îndemânã.
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Am sperat pentru o ratã de QSO-uri similarã ºi în a
doua noapte dar nu a fost sã fie. De obicei în primele
ore ale serii (între 21:30 ºi 24:00 GMT) merge încet,
iar benzile superioare încã merg bine. Dar acum este
timpul potrivit pentru a lucra câteva din staþiile din
provinciile Canadiene. ªi da, în curând am lucrat am
lucrat primul meu VO1, apoi al doilea ºi al treilea în
decurs de câteve minute, apoi Insula Prince Edward
( VY2TT). Dar nu Labrador ºi nu New Brunswick
încã. Rata a început sã scadã încet, dar nu a ajuns nici
pe aproape ca în prima noapte. În prima orã din noua

zi am avut am avut mai puþin de 40 QSO-uri ( 91 cu o
zi mai inainte) ºi în a doua orã mai puþin de 40 ( 99 în
ziua precedentã ). Apoi rat a scãzut la 17 QSO-uri
între 02:00 ºi 03:00 GMT pentru a urca încet la 40/
orã în urmãtoarele douã ore ºi 29 QSO-uri în ultima
orã înainte de rãsãrit. Pe scurt: o situaþie plictisitoare.
Ce sã mai spun de coasta de vest? Un numãr de 25 au
fost lucraþi în a doua noapte, ceea ce este exact ca în
prima noapte (23). Montana  (W7LR, cine altul ) a
fost singurul multiplicator nou din vest, alãturi de 11
indicative din California, 5 din Oregon, 1 din
Washington, 3(!!) din Utah ºi 3 din Arizona. Noul
meu multiplicator din New Brunswich ( cine altul
decât VE9DX ) m-a entuziasmat pentru o vreme în
timp ce cealaltã jumãtate din ei s-au dus la culcare. A
fost un vârf clar în bandã pentru acea zonã în jur de
03:30 la 05:00 GMT, iar apoi un al doilea în jur de

06:00-06:30, la jumãtate de orã inainte de rãsãritul
nostru.
E timpul potrivit pentru a verifica multiplicatorii: încã
e nevoie de Idaho, Wyoming ºi North Dakota pentru
US. De acesta din urma am si uitat. Poate anul viitor
ar trebui sã organizãm o expediþie in ND ? Mai sunt
puþin peste douã ore de propagare în 80m pentru a
ajunge la sfârºitul concursului ºi scorul nu se schimbã
mult. Cu 836 QSO-uri ºi aproximativ 132 mii de
puncte am atins apogeul timp de douã ore. La ora
21:30z  am comutat pe maºina automatã de CQ pe

frecvenþa de 3510 kHz ºi am mai sãrit cu 30 sau 40
qso-uri dar nici n-am visat la alt multiplicator. În
urmãtoarea o orã ºi 20 de minute eu am mai lucrat 10
staþii de pe coasta de est, ceea ce este  rata normalã
pentru acest timp al nopþii la sfârºit de concurs. Dar
apoi, din senin, o chemare perfectã de Q5 al lui W7NQ
din AZ, douã ore ºi jumãtate înainte de apusul lui de
soare. O, ce bandã! În ultima orã, rata de QSO-uri a
urcat rapid, toþi bãieþii care au uitat cã 80m existã, au
coborât rapid în banda uitatã pentru a mai prinde câþiva
multiplicatori: 36 de noi staþiuni au fost lucrate între
ora 23:00 ºi miezul nopþii. ªi asta nu e tot: ca sã pui
proverbiala cireaºã pe tortul bun, NO7X din Wyoming
m-a chemat pentru un nou multiplicator cu 9 minute
înainte de sfârºitul concursului. De ce nu VE4, 5 sau
6 ? Acolo trebuie cã a fost o mare absorbþie auroralã
ºi  acestea sunt  statele care au o slabã activitate în
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benzile joase. Toþi suferã din cauza lor. Acesta este
motivul din cauza cãruia nu s-a auzit din Idaho nimeni ?
Mi-am dat seama cã condiþiile nu au fost foarte bune
dar au fost rezonabile. A fost o propagare cãtre Coasta
de Vest, totalul meu de 55 W6 ºi W7 o dovedesc.
Asta e puþin mai mult decât staþiile lucrate în anul
record 1997. Dar marea diferenþã este cã semnalele
au fost în general mult mai slabe. ªi eu foloseam o
mai bunã antenã de emisie, puþin  mai multã putere ºi
un sistem de antene de recepþie mult mai bun( antene
beverage fazate). Aºadar eu am fost capabil sã

‚,sap’’ puþin mai adânc în nivelul de zgomot ca sã îi
scot pe cei mai slabi. Adesea eu am auzit staþii prea
slabe ca sã le scot: poate a fost vreun VE5 sau VE6
chemând. Cu 3dB mai mult semnal datoritã unei
propagãri mai bune, eu bãnuiesc cã aº mai fi scos cel
puþin 50, incluzând poate 2 sau 3 multiplicatori. Dar
toate astea sunt bãnuieli. Sau caut o scuzã cã nu am
bãtut recordul din 1977. Ei bine, poate ca G0IVZ a
facut-o.
Care este întâmplarea de care îmi amintesc în acest
concurs? Sunt douã.

1- Proprietãþile absolut superbe ale Orionului ºi
faptul cã tipurile de semnal care m-au deranjat

au fost clikurile de manipulaþie de la FT1000
nemodificat ºi altele asemãnãtoare.

2- Faptul cã l-am lucrat pe NO7X din Wyoming
ca ultim multiplicator chiar înainte de
terminarea concursului ºi cu o orã înainte de
apusul lui de soare.

Computerul ºi excelentul software N1MM a calculat
scorul:
QSO-868
Multiplicatori-54
Scorul- 140616 puncte

Dupã concurs eu am analizat. Atât rezultatele obþinute
pentru acest concurs ca ºi cel din 1997 au fost de top.
Le puteþi vedea intrând pe situl www.uba.be , alegând
limba englezã, iar apoi click pe ,,bannerul’’ galben din
partea de jos a paginii. Dupã tabele puteþi gãsi
deasemenea ºi povestea anului 1997, pe care eu am
gãsit-o prin arhive. Este un document interesant pe
care-l poþi compara cu raportul din 2005, cred eu.
Mulþumesc celor care m-au chemat, la fel ºi acelora
pe care nu i-am putut copia. O sã-mi îmbunãtãºesc
condiþiile de la staþie ºi sper sã fiu capabil sã te copiez
în urmãtorul an în concurs.
73, John, ON4UN    Feb 22, 2005
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Consideraþii asupra folosirii indicativelor scurte.

Începe sã devinã tot mai clar ºi pentru  noi românii, avantajele folosirii indicativelor scurte
atât în concursuri cât ºi în traficul DX. Pãcat însã cã operatorii YO nu pot participa cu aceste
indicative în concursul nostru internaþional. Acest articol se doreºte a fi o pledoarie pentru
membrii CA , cei care hotãrãsc acceptarea acestor indicative în toate concursurile organizate
de FRR. Traducerea acestui articol aparþine lui YO3JR, Andy, care l-a preluat de pe internet.
Autorul lui este CT1BOH, Jose, un desãvârºit om al concursurilor, dar ºi al DX-pediþiilor.

Este cunoscut faptul cã rezultatele finale ale unui
concurs sunt determinate de trei factori majori:
1..Poziþia geograficã;
2..Îndemânarea ºi experienþa operatorului;
3..Dotarea tehnicã a staþiei;
Un factor mai puþin cunoscut, dar care are mare
importanþã în  rezultatul final al concursului este
INDICATIVUL.
Existã o “luptã” a indicativelor.
Cu ajutorul unui analizator de spectru, am
determinat lungimea unor indicative cunoscute la
vitezã de 40 ºi respectiv 35 WPM (words per
minute). Am plecat de la câteva date din timpul
operaþiunii mele din Aruba în concursul CQWW
CW 2003 în care am folosit indicativul P40E. În
timpul acestui concurs, conform programului de
logare am apãsat tasta F1 (TEST P40E) de 5605
ori. Deºi programul nu înregistreaza  de câte ori
am apãsat tasta F4 (P40E), având în vedere cele
8183 QSO-uri, am estimat suma
F1+F4 la 10000. Pentru a afla cât de mult conteazã
lungimea indicativului în economia unui concurs ºi
în stabilirea unui scor final bun, am fãcut
urmãtoarele calcule ºi comparaþii:
La 40 WPM
P40E = 1,593 secunde X 10.000/60/60= 4,43 ore
D4B=1,031 secunde X 10.000/60/60= 2,86 ore
ZD8Z=1,655 secunde X 10.000/60/60= 4,60 ore
Lupta este câºtigatã de indicativul D4B, care îi dã
operatorului un avantaj de 1,56 ore (3,25% din
timpul concursului) faþã de P40E ºi 1,73 ore faþã
de ZD8Z. În Aruba P40E este cea mai scurtã
variantã de indicativ disponibilã pentru un
radioamator strãin aºa cã din acest punct de vedere
nu pot sã mai fac nimic, cat despre ZD8Z ar mai fi
putut caºtiga puþin timp dacã ar fi folosit indicativul
ZD8E. Sã vedem acum ºi câteva indicative din
USA. Sã presupunem cã aceste staþii transmit
indicativele lor de 10000 de ori pe durata
concursului la viteza 35 WPM.Iatã rezultatele:
KQ2M=1,867 secunde X 10.000/60/60=5,19 ore

K5ZD=1,584 secunde X 10.000/60/60=4,40 ore
N9RV 1,660 secunde X 10.000/60/60=4,61 ore
K1AR 1,659 secunde X 10.000/60/60=4,61 ore
Iatã ce s-ar întâmpla dacã toate aceste staþii ar folosi
unul din cele mai scurte indicative din USA: AE5E
AE5E= 0,883 secunde X 10.000/60/60=2,45 ore
Câºtigul în timp ºi procente pe parcursul celor 48
ore de concurs este urmãtorul:
KQ2M 2,73 ore 5,7%
K5ZD 1,95 ore 4,1%
N9RV 2,16 ore 4,5%
K1AR 2,16 ore 4,5%
Rezultatul este impresionant.Alegând un indicativ
mai scurt, KQ2M are un avantaj de aproape
6%.Asta înseamnã mai multe puncte adãugate la
scorul final. Cum stau oare faimoasele indicative
ale staþiilor Multi/Multi? Pentru cã aceste staþii
opereaza la Multi/Multi timpul efectiv de operare
nu este 48 de ore, este suma lui în cele 6 benzi. Sã
presupunem cã aceste staþii îºi transmit indicativele
pe durata concursului de 30000 de ori. Iatã
rezultatele:
W3LPL=2,223 secunde X 30.000/60/60=18,53 ore
K3LR=1,659 secunde X 30.000/60/60=13,83 ore
KC1XX=2,503 secunde X 30.000/60/60=20,86 ore
K9NS=1,587 secunde X 30.000/60/60=13,23 ore
Dacã ar folosi indicativul AE5E durata de
transmitere pe tot parcursul concursului s-ar reduce
considerabil.
W3LPL 11,17 ore
K3LR  6,47  ore
KC1XX 13,50 ore
K9NS  5,87  ore
Câºtigul este de 7,36 ore, timp care îi permite
operatorului sã lucreze in mod S&P (vânãtoare) ºi
sã acumuleze mai multe puncte. În concluzie, dacã
obiectivul nostru  reprezintã câºtigarea
concursurilor sau doborârea de recorduri trebuie
sã avem în vedere ºi lungimea indicativului folosit.
                                            CT1BOH, Jose
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Antenã verticalã filarã pentru banda de 80m.
Ghiþã Valentin, YO2LDC

Vã prezint antena mea de bazã din banda de 80m. De când am construit aceastã antenã am uitat definitiv de
restul de antene pe care le foloseam pânã acum pentru DX. Totuºi pentru legãturi locale inverted vee-ul
merge mai bine. Aceastã antenã poate fi construitã foarte uºor în jurul unui stâlp mare . E bine sã se facã la o
distanþã mai mare de 20m de stâlp pentru a nu îi fi stricatã diagrama de radiaþie omnidirecþionalã. Dacã existã
clãdiri sau obstacole în jurul antenei mai bine nu o faceþi. Singurul mod plãcut -ºi recomandat de marii
constructori americani de antene verticale- de a scãpa de obstacole, este acela de a ridica focarul antenei peste
înãlþimea obstacolului. Ultimele cercetãri în domeniul antenelor verticale îi conferã antenei verticale cu
contragreutãþi ,,elevate’’ (ridicate faþã de sol ) performanþe deasupra verticalului clasic. Evident cã construcþia
mecanicã a unei astfel de antene este mai costisitoare, necesitând eforturi financiare deosebite. Totuºi, citind
articolul de mai jos puteþi observa cã sunt destule artificii mecanice care te scutesc de astfel de cheltuieli, iar
aparatura minimã de masura pentru acordul antenei se reduce la un singur swr-powermetru. Mai jos puteþi
gãsi articolul meu (puþin rearanjat) publicat acum câtva timp bun pe forumul de discuþii YODX.

Salutare tuturor
Pentru cã am vãzut la ultimele concursuri din acest
an cã randamentul antenei mele de emisie din banda
de 80m este slãbuþ, am luat decizia de a face un vertical
pentru aceastã bandã. Am fost inspirat ºi de povestea
bãieþilor de la YZ7A care foloseau un vertical filar ºi
care, când þipam împreunã în orice concurs de 80m
luau totul înaintea noastrã, ei find la doar o treime din
puterea noastrã.
N-am cãutat
documentaþie de
loc pe internet ºi
nici alt undeva.
Pur si simplu am
fãcut antena la o
pãtrime din
lambda pe
frecvenþa pe
care am vrut sã
rezoneze.
Aºa cã sâmbãtã
la ora 16  dupã
o odihnã
meritatã (dupã
lupta cu 3B9C)
m-am apucat de
treabã cu unul
dintre angajaþii firmei mele.Vremea a fost superbã,
peste 20 de grade la umbrã, cu un soare care te face
sã speri la timpuri mai bune. Am fãcut prima alegere
excelentã în a lua în echipã alþi bãieþi decât
radioamatori. Dacã sunt mai mult de un ºef, fiecare e
deosebit de inovator ºi timpul se scurge ireversibil în
defavoarea ta. Aºa cã eu am comandat, eu am
executat, hi ! Dupã nici 4 ore totul era bun de încercat.

Dar cum aratã antena ? Eu am un stâlp de 30m. Vineri
seara dupã ce am dat jos triostarul de 2m (care era
ancorat) ºi care este al doilea triostar unguresc pe
care mi l-a rupt vântul Coºava , am pus chiar în vârful
sâlpului un scripete militar prin care am trecut un cablu
inoxidabil învelit în plastic, ca sã nu zgârie stâlpul.
Cablul este de tipul celor de la poºtã folosit ca fir de
gardã. E superb pentru aplicaþia propusã, pe el

putându-se lipi
cu o
n e a º t e p t a t ã
uºurinþã cu un
letcon mare.
Un capãt al
cablului l-am
întins la peste
120 de metri de
stâlp , iar
celãlalt capãt l-
am ancorat de
baza stâlpului.
Dacã te uitai
din lateralã
vedeai un
triunghi cu
ipotenuza de
peste 135m. Pe

acest fir la aproximativ 15 m de stâlp (dar se pare cã
prea puþinã aceastã distanþã) la capãtul a 3 izolatori
sãnãtoºi am atârnat vertical un fir de exact 20m.
Capãtul firului coboarã pânã la ~2m faþã de sol. Am
luat o mufã mamã tip N (altã mufã cedeazã la putere
dar mai ales la intemperii ) pe care am montat-o pe o
tablã de cupru de 4*5 cm. N-am vrut sã tai alta mai
mare ca sã nu stric tabla de cupru, hi ! În aceastã
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mufã mamã, intrã exact cablul meu de 25m lungime
RG 213 ºi care are la capãt o mufã tatã tip N. Aceste
mufe tip N , dacã sunt fãcute cu izolaþie de teflon, pot
duce uºor 5 kW out. Pe marginile tablei de cupru am
practicat 10
gãuri de 4,5mm
diametru la
care se
cupleazã prin
ºuruburi de
4mm din inox
contragreutãþile.
Eu nu am pus
decât 6
contragreutãþi
de exact 20m
care sunt
izolate faþã de
pãmânt. Sunt
de fapt resturi
din ceea ce mi-
a rãmas din
c a b l u r i l e
pentru antenele beverage. Au doar 0,75mm pãtraþi.
Tot în mufa mamã am lipit ºi radiatorul care constã în
sârmã filarã groasã de 3mm în diametru care merge
direct în sus spre cei trei izolatori. Contragreutãþile
sunt întinse
bine iar la
capãtul lor le-
am pus un
izolator. Dupã
izolator mai
sunt ~1m de
sârmã care se
ancoreazã în
sol. Deci
unghiul care îl
fac contra-
greutãþile faþã
de sol e foarte
mic ~10 grade.
Cablul este
prins in mufa
mamã la
aproximativ
2m faþã de sol. Toate acestea fiind fãcute, am purces
la verificarea rezonanþei verticalului pentru 3750 kHz,
adicã acolo unde am vrut eu sã-l fac (având în vedere
cã vine WPX-ul în ssb). Cu frica generatã de teama
cã nu rezoneazã bine, am aplicat 50w pe antenã.
Bineînþeles cã am gãsit justificatã teama, mai ales cã

am fãcut antena fãrã nervi, înjurãturi ºi bineînþeles timp
urât , noroi ºi ploaie.
Eroare,desigur ! SWR era 3,5 la 3750khZ. Am zis cã
asta e ºi gata. Dar am vrut s-o vãd unde rezoneazã.

Am pus staþia pe
FM ºi m-am
putut plimba cu
ea în voie. M-am
speriat crunt
când am vãzut
SWR 1 pe 3446
kHz. Pe 3512
kHz avea
aproape 1,3 swr.
Adicã neaºteptat
de bine. I-am dat
putere ºi totul a
þinut perfect. I-
am dat 20 de mii
u c e n i c u l u i
pentru faptul cã
a stat peste
p r o g r a m

suportându-mã ºi l-am trimis sã-ºi ia o bere în drumul
spre casã. Apoi am trecut cu ea la fapte. ªi dacã 3B9C
era întâmplãtor pe acolo am zis cã e ocazia idealã de
testare. Am identificat prima datã unde asculta el ºi

am chemat apoi
s c u r t .
Bingooo!!!! M-a
luat din prima. ªi
era acolo omorul
de pe lume. Am
chemat ºi pentru
club ºi m-a luat
tot din prima.
Aºa ceva nu s-a
mai întamplat
niciodatã la
mine. Am mai
testat-o cu
staþiile ruseºti
îndepãrtate, în
concursul Russia
DX ºi  am trecut
în faþa tuturor .

Acum mã pot bate cu toþi de la egal la egal in WPX.
Mai am doar sã o trag la 3750 kHz. Antena dacã aº fi
pus-o cu contragreutãþile ingropate ar fi avut în jur
de 35ohmi, deci era mai greu de acordat. Dar înãlþând
contragreutãþile faþã de sol a crescut
impedanþa.Oricum a fost demonstrat în SUA cã o
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antenã cu doar patru contragreutãþi ridicate faþã de
sol face la randament cât una cu ~60 îngropate.
Adevãrat oare?
Pentru cã în zilele urmãtoare meteorologii anunþã
începutul ploii în sud vestul þãrii am luat hotãrârea de
a nu aºtepta sã vinã weekendul ºi sã mã prindã cu
antena neacordatã pe 3750 khz. Aºa cã pe la ora 10:30
eram deja lângã antenã.Credeam cã o sã mã muncesc
zdravãn, dar observ cã lucrul cu verticalul e foarte
uºor. Nu am fãcut decât sã iau din radiator ~ 2m ºi sã
o ridic înapoi. Deci la ~ 18m lungime a radiatorului
frecvenþa de rezonanþã a devenit 3760 khz. Lungimea
contragreutãþilor a rãmas exact la 20m. Punctul A unde
se conecteaza cablul coaxial RG213 este la ~2,50m
de sol.Avem urmatoarele situatii deosebit de
interesante :
L=18m A=2,5m Frez=3760khz VSWR=1
( la F=3795khZ VSWR=1,2)
(la F=3710khz VSWR=1,3)
L=18m A=0,7m Frez=3668khz VSWR=1
Se observã aºadar cã, aparent, frecvenþa de rezonanþã
depinde ºi de înãlþimea la care este punctul A. De fapt,

mai bine spus de unghiul pe care il fac contragreutãþile
cu solul. Eu sunt aproape sigur cã (cel puþin în privinþa
acestei antene verticale filare) ceea ce variazã cu
înãlþimea e impedanþa caracteristicã a antenei. Îmi pare
sincer rãu cã nu am achiziþionat un impedanþmetru.
Aº fi putut vedea uºor care e impedanta realã a antenei
la rezonanþã. Antena se acordã ºi pe celalalte benzi
foarte uºor cu transmach-ul, dar cu siguranþã cã
randamentul ei rãmâne de stabilit. Cel puþin în 40m
nu am primit controale mai bune decât cu antena
slooper originalã pentru aceastã bandã. Din contrã
chiar, au fost cu 1-2 puncte S mai slabe. În schimb în
80m verticalul mi-a adus cel puþin un punct S faþã de
inverted vee-ul din aceastã bandã. Menþionez cã
corespondenþii se aflau in lobul de radiaþie al inverted
vee-ului. Nu e nici un dubiu cã aceastã antenã merge
mai bine ca inverted vee-ul. Chiar pentru distanþe
continentale e mai bun decât acesta. Dar testul
adevãrat se va face in WPX. Sper ca natura sã mã
lase sã duc la bun sfârþit acest ultim concurs din acest
sezon.
Sanatate si DX-uri. Vali

N o t ã .  A c t u a l a  m e a  a n t e n ã  v e r t i c a l ã  ( v e z i  f o t o  3  )  a r e  p e s t e  3 5  d e  r a d i a l e .
F u n c þ i o n e a z ã  m u l t  m a i  b i n e  d e c â t  c e a  f ã c u t ã  i n i þ i a l .  A m  c r e z u t  p o v e s t e a
amer i can i lo r  cu  numãru l  mic  de  con t r ag reu t ã þ i .  Da r  nu  e  ch i a r  a ºa .  Ex i s t ã  un  numãr
m i n i m  d e  c o n t r a g r e u t ã þ i  p e n t r u  f i e c a r e  a n t e n ã  v e r t i c a l ã  î n  p a r t e .  N u m ã r u l  l o r
d e p i n d e  d e  c o n d u c t i v i t a t e a  s o l u l u i  d e  s u b  a n t e n ã ,  d e  c u p l a j u l  p a r a z i t  c u  a l t e
s t r u c t u r i  m e t a l i c e  s a u  s â r m e ,  d a r  m a i  a l e s  d e  î n ã l þ i m e a  f o c a r u l u i  f a þ ã  d e  s o l  º i
u n g h i u l  d e  c o b o r â r e  a l  c o n t r a g r e u t ã þ i l o r.  N u m ã r u l  m i n i m  a l  c o n t r a g r e u t ã þ i l o r  s e
d e t e r m i n ã  f o a r t e  s i m p l u :
1 -  s e  a l e g e  l o c a þ i a  d e f i n i t i v ã  a  a n t e n e i  º i  a  î n ã l þ i m i i  f o c a r u l u i  a n t e n e i .
2 -  s e  c a l c u l e a z ã  e l e m e n t u l  r a d i a n t  l a  ~  l a m b d a / 4
3 -  s e  î n c e p e  p r i n  a  m o n t a  c o n t r a g r e u t ã þ i l e  c u  l u n g i m e  d e  ~  l a m b d a / 4
4 -  s e  m ã s o a r ã  l a  f i e c a r e  d o u ã  c o n t r a g r e u t ã þ i  S W R - u l  .  Ve þ i  v e d e a  c ã  º i  f r e c v e n þ a
d e  r e z o n a n þ ã  a  a n t e n e i  v a r i a z ã .
5 -   m o n t a þ i  a t â t e a  c o n t r a g r e u t ã þ i  p â n ã  c â n d  f r e c v e n þ a  d e  r e z o n a n þ ã  n u  s e  m a i
m o d i f i c ã .  A c e s t a  e s t e  n u m ã r u l  m i n i m  d e  c o n t r a g r e u t ã þ i .
E s t i m a t i v  v ã  p o t  s p u n e  c ã  l a  n i v e l u l  s o l u l u i  m e u ,  c a r e  a r e  o  b u n ã  c o n d u c t i v i t a t e
e l e c t r i c ã ,  l a  o  î n ã l þ i m e  a  f o c a r u l u i  a n t e n e i  d e  ~  1 , 8 m ,  s u n t  n e v o i e  d e  m i n i m  2 0  d e
c o n t r a g r e u t ã þ i .  D e  n u m ã r u l  c o n t r a g r e u t ã þ i l o r  d e p i n d e  r a n d a m e n t u l  a n t e n e i .  L u c r u
d o v e d i t  d e  n u m ã r u l  m a r e  d e  D X - u r i  f a c u t e  d e  c â n d  a m  p e s t e  3 0  d e  c o n t r a g r e u t ã þ i
l a  v e r t i c a l .  A c e a s t ã  a n t e n ã  a r e  î n s ã  º i  u n  m a r e  d e z a v a n t a j .  P e  s u b  c o n t r a g r e u t ã þ i
nu  a i  cum sã  umbl i ,  i a r  an ima le l e  domes t i ce ,  ma i  a l e s  po rc i i  s cãpa þ i  de  sub  con t ro l ,
p o t  f a c e  r a v a g i i  î n  e l e .  C a  s ã  n u  m a i  v o r b i m  d e  a l t e  a n i m a l e  m a i  m a r i ,  h i  !  D e
c â n d  a m  a c e a s t ã  a n t e n ã  n u  m a i  i u b e s c  a n i m a l e l e .  D a r  n i m i c  n u  c o n t e a z ã  a t u n c i
c â n d  v e z i  D X - u l  s a u  þ a r a  n o u ã  î n  l o g u l  t ã u  d u p ã  p r i m e l e  s t r i g ã r i .  P o t  s p u n e  c ã
a p r o f u n d a r e a  m o d u l u i  d e  c o n s t r u c þ i e  a  v e r t i c a l u l u i  m i - a  s c h i m b a t  t o t a l  o p t i c a  î n
c e e a  c e  p r i v e º t e  r e a l i z a r e a  d e  a d e v ã r a t e  p e r f o r m a n þ e  î n  b a n d a  d e  8 0  d e  m e t r i .  ª i
n u  u i t a þ i ,  m i n i m u l  d e  a c t i v i t a t e  s o l a r ã  s e  a p r o p i e  c u  p a º i  g r ã b i þ i .  N u - l  p i e r d e þ i  !
ª i  a º a  p r o p a g ã r i l e  n u  m a i  s u n t  a c e l e a  c u  c a r e  a u  f o s t  o b i º n u i þ i  c e i  m a i  î n  v â r s t ã
c a  n o i .
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Amplificator 160m-20m cu tubul GU 43B cu grilele la masã.

Ghiþã Valentin, YO2LDC

Tubul GU43B este o tetrodã folositã în
oscilatoare sau în amplificatoarele de radiofrecvenþã
pânã la 100 MHz. Este un tub robust din sticlã ºi metal,
cu încãlzire indirectã (timpul de încãlzire a
filamentului= 180sec), are ~ 125mm în înãlþime ºi ~
1,5kg greutate. Tensiunea de filament este de 12,6V
(+- 1,3 V)  la un curent de filament de 6-7,2A.  În
condiþii normale de exploatare ( Ua=3KVcc,
Ug2=350Vcc, Ia~=0,9A) din acest tub se scoate uºor
1600 W out, el având o putere disipatã în anod de
1000W. Panta tubului în aceleaºi condiþii normale de
funcþionare se situeazã între 40 ºi 50. Aceastã pantã
surprinzãtoare îi conferã tubului caracteristici bune
de amplificator a semnalelor relativ mici aplicate pe
grila 1. Dar dupã cum veþi vedea în acest prim episod
al marelui serial cu GU 43B, acest tub ºtie sã amplifice
ºi atunci când grilele sunt puse la masã.

Am luat cunoºtinþã cu  acest tub acum vreo 6
ani când prietenul meu Lucian, YO4CIS, de la
Mangalia a avut de disponibilizat un tank final dintr-
o staþie ruseascã. Pentru cã gabaritul tankului nu era
propice construcþiei unui etaj final, am luat hotãrârea
de a-l demola complet , dar nu înainte de a-i scoate
schema electricã. Abia dupã ce am scos-o pe hârtie
am vãzut ce ciudãþenie electricã se prezenta acolo.
Pânã atunci nu mai luasem contact un amplificator al
cãrui circuit anodic
era sub formã
serie. De fapt este
deja impropriu sã
spun filtru pi,
pentru cã
configuraþia arãta
cu totul altfel decât
eram obiºnuit eu.
În figura 1 puteþi
vedea cum arãta
c o n f i g u r a þ i a
respectivã. M-am
întrebat de ce au
ales ruºii aceastã
configuraþie ? Ce avantaje ar avea faþã de configuraþia
în filtru pi clasic ? Am cãutat mult pe internet rãspunsul
la aceste întrebãri. Am reuºit sã gãsesc o serie de
motive care în configuraþia respectivã, dãdea etajului
final cu circuit anodic serie un oarecare avantaj faþã
de circuitul anodic clasic. Dar abia dupã ce am început

experimentãrile am gãsit cele mai notabile diferenþe
între cele douã configuraþii. Dupã cum vedeþi în
schemã tubul primea excitaþie pe grilã. Acesta a fost
primul obstacol pe care l-am întâmpinat. Nu aveam
cum ºi mai ales nu ºtiam sã fac alimentarea pentru
cele douã grile. Aceasta din cauzã cã eu aveam doar
tankul final iar restul ba ! Am încãlzit telefonul de
atâta vorbit cu Sergiu , YO4AIP(sã-i fie þãrâna
uºoarã), care la ora aceea era unul dintre puþinii bãieþii
din YO care fãcuse experimente cu tubul respectiv.
Dar abia dupã ce am primit schema de la Sergiu am
realizat cã soluþia lui era de compromis ºi nu mã
mulþumea deloc. Aºa cã am luat decizia îndrãzneaþã
de începe construcþia în jurul tubului GU 43B cu grilele
la masã. De fapt mai mult a fost o provocare, pentru
cã nimeni la ora aceea în YO nu mai fãcuse aºa ceva.
ªi mai ales cã toþi au zis cã tubul respectiv nu poate
sã amplifice cu grilele la masã. Singurul care m-a
încurajat a fost Sergiu. Aºadar am început sã
construiesc dupã schema originalã ruseascã pe care
am mai cosmetizat-o puþin. Ce a ieºit puteþi vedea în
figura 2. Încã de la început m-am bazat pe experienþa
dobânditã în ani de zile alãturi de GU 81M. Dar
studiind caracteristicile tubului GU 43B am realizat
cã acesta e mult mai vioi decât ,, bãtrâna doamnã’’
GU 81M. Aºa cã am mai studiat schemele americane

care foloseau
triode cu factor
mare de
amplificare. Am
vãzut acolo cã
se folosea în
circuitul anodic
un mic truc cu o
diodã Dzener de
mare putere care
avea rolul de ai
conferi tubului
clasa de
funcþionare. Am
vãzut însã cã ºi

ruºii aveau o triodã fantasticã (GS 35) pe care o
foloseau cu succes în construcþia amplificatoarelor de
putere. Acolo dioda respectivã era cu totul alta decât
cea a americanilor. Cea folositã de americani era de
8V/50W iar a ruºilor de 35V/50W. Am luat hotãrârea
de a fi echidistant, aºa cã am pus douã diode 10DZ12
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în serie. ªi nu am greºit absolut deloc, amplificatorul
funcþionând din prima. Dar numai dupã ce m-am
chinuit cu formatarea tuburilor. E absolut necesar sã
faceþi o formatare adecvatã tubului GU 43B. Ale mele
erau din anul 1975. În prima fazã nu am fãcut
formatarea corespunzãtor ºi tubul descãrca în plãcile
condensatorului din anod. Abia dupã câteva zile am
aflat de la un rus cum de face formatarea adevãratã.
Din anul în care te afli scazi data de naºtere a tubului
( 2005-1975=30 ) Jumãtate din acest timp ,adicã 15
ore, alimentezi tubul la filament cu 1/2 din tensiunea
nominalã. Adicã cu aproximativ 6Vca. Celelalte 15
ore alimentezi tubul crescãtor de la 6v la 12,6V. Poþi
aplica apoi jumãtate din tensiunea anodicã , 1500 Vcc,
timp de câteva ore. Dupã acest interval se poate aplica
toatã tensiunea anodicã fãrã fricã. E bine sã nu se
aplice excitaþie încã vreo 3 ore (tubul fiind alimentat
cu toatã tensiunea anodicã). Apoi poþi sã te lauzi cã
ai formatat tubul. Numai fãcând acest lucru o sã ai
parte de un tub liniºtit ºi uºor de stãpânit. Eu am
alimentat tot timpul amplificatorul cu o tensiune
anodicã de ~ 3750Vcc pe care o aveam de la
alimentatorul amplificatorului vechi cu GU 81M.
Tubul funcþioneazã lejer ºi la tensiuni de 4000Vcc dar
durata lui de viaþã se reduce . Marii contestmani ruºi
folosesc o salbã de astfel de tuburi( chiar 4 bucãþi în
paralel) alimentate la 4500-5000 Vcc dar dupã un
concurs de 48 de ore le aruncã, hi ! Puterea obþinutã
cu un astfel de tub este cea mai ieftinã în dolari/watt.
De aceea acest tub începe sã fie mult mai des folosit
în YO.
Revenind la schema amplificatorului pot sã vã spun
cã nu sunt probleme tehnice deosebite în construcþia
lui. Singurul lucru important de care trebuie sã þii
seama (cã altfel omori tubul) este o simplã protecþie
electronicã care cupleazã tensiunea anodicã numai
dupã 3 minute de la alimentarea filamentului. Acest
tub este cu încãlzire indirectã a catodului aºa cã sunt
nevoie de cele 3 minute. Este unul din motivele pentru
care eu nu iubesc acest amplificator. Am pierdut multe
DX-uri din cauza acestui ,,moft’’ al tubului.
Dacã se foloseºte un TCVR care are tuner de antenã
încorporat atunci nu mai nevoie de filtrul pi de la
intrare. Am observat totuºi cã acest amplificator
prezintã la intrare o impedanþã variabilã în funcþie de
variaþia semnalului SSB. Astfel tunerul automat al
TCVR-ul meu, TS 870, nu poate urmãri acestã variaþie
de impedanþã ºi astfel îºi reduce puterea din cauza
SWR-ului mare. Rezolvarea acestei probleme a fost
tocmai micul filtru pi de la intrare. Am observat ºi cã
randamentul total al amplificatorului este mai bun
atunci când este fãcut un acord bun în filtrul pi de

intrare. În varianta amplificatorului cu circuit anodic
serie am observat un mai bun randament în frecvenþele
joase. Eu am preferat aceastã variantã celei cu circuit
anodic clasic numai din cauzã cã (în aceleaºi condiþii
de tensiune anodicã) condensatorul din placã este mai
mic. Eu folosesc un condensator în vid de 250pF
modelul rusesc. Are de fapt aproape 270p, dar este
suficient sã mã acord cu el în 160m. Cu acest
condensator nu am reuºit sã mã acord în 160m în cazul
circuitului anodic pi clasic. Bobina din circuitului
anodic cu care am experimentat iniþial  este un
variometru rusesc de ~20,5 microH. Cu acest
variometru nu am putut sui în frecvenþã mai mult de
18 MHz ºi nici sã cobor în 160m( unde trebuie ~30
microH) . Aºa cã am luat hotãrârea de a folosi acest
amplificator  doar în frecvenþele de pânã la 15 Mhz.
Mai ales cã am adãugat încã un tub. Dar aceasta e
povestea din numerele viitoare.
Avantaje.Cel mai mare avantaj este acela cã grilele
fiind puse la masã, poþi folosi un soclu artizanal. Un
soclu original de GU 43B costã de 5 ori tubul. Un alt
avantaj mare  este acela cã randamentul
amplificatorului este mai mare în 160m decât în oricare
altã bandã. Iar bobina de ºoc din circuitul anodic are
o construcþie foarte simplã. ªi volumul ei este mult
redus faþã de bobina de ºoc clasicã. Nu este bobinatã
pe tronsoane ºi nu s-a încãlzit niciodatã în funcþionare
la orice frecvenþã ºi putere de funcþionare. Cu un
condensator în vid rusesc( acelea date de FRR) de
~250p te poþi acorda lejer în 160m. Pânã la 24 MHz
nu trebuie nici un filtru antioscilaþie în anod. Cu o
singurã bobinã tip variometru rusesc  de ~36 microH
se acordã uºor în 1,8Mhz-15 Mhz.
Dezavantaje. Amplificatorul are aplicatã pe bobina
din anod tot timpul tensiunea anodicã. Din acest motiv
este nevoie de o izolare perfectã a acestei bobine ºi
mai ales a cursorului ei. Amplificatorul nu are un
randament aºa mare în benzile superioare. El poate
lucra perfect pânã la 50 MHz în aceastã configuraþie
dar devine nepracticã , chiar periculoasã, comutarea
bobinei din circuitul anodic care e parcursã tot timpul
de tensiunea anodicã. De la 24 MHz în sus este nevoie
de un mic ºoc antioscilaþie care este construit din 3
rezistente tip MLT de 120 ohmi puse în paralel cu 2
spire de diametru 3mm. De fapt rezistenþele sunt în
interiorul bobinei. Dacã rezistenþele nu sunt inductive
ele vor lua foc întotdeauna la frecvenþe ºi puteri mari.
Însã nu vã speriaþi, dacã nu se încãlzesc la frecvenþe
mari atunci ceva nu merge.
Acum puþin despre partea de electoalimentare ºi
protecþie la cuplarea tensiunii anodice. Eu n-am fost
adeptul dublãrii de tensiune. De aceea am preferat o
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schemã clasicã de alimentare care a dat rezultate foarte
bune. Transformatorul este de tipul toroidal ºi a fost
fãcut acum câþiva ani la firma Petra de la Iaºi. Am
fost sceptic
la început ,
pentru cã la
transformatorul
de înaltã de
obicei se
foloseºte o
b o b i n a r e
clasicã. Dar
specialiºti de
la Petra mi-
au distrus
a c e s t e
temeri. El
are 2500VA
are doar
30cm în diametru ºi o înãlþime de doar 12 cm la ~15kg.
Am putut încãrca pe el curent chiar pentru douã tuburi
GU 43B în paralel. Puterea out în acest fel a fost foarte
aproape de 2700W. Dacã doriþi un amplificator
compact , Petra e soluþia în privinþa transformatorului.
Am folosit un bleeder cu o rezistenþã echivalentã de
peste 200 de Kohmi cu o putere disipatã de ~ 200W.
Totuºi este nevoie de un ventilator mic care sã disipe
cãldura emanatã de bleeder.
Cât priveºte schema temporizãrii de 3 minute, ea mi-a
fost trimisã de prietenul meu (YZ1KW) ºi este de
concepþie sârbã. Funcþioneazã de ani de zile fãrã defecte.

 Se observã cã este nevoie de un semnal cu o putere
relativ mare aplicatã la intrarea amplificatorului. Dar
cu o putere normalã, pe care o debiteazã orice TCVR,

se obþine
uºor cei
400W legali
în YO. Acest
amplificator
funcþioneazã
perfect din
momen tu l
care a fost
c o n s t r u i t .
Este mult
mai sigur în
funcþionare
decât orice
a l t
amplificator

cu GU 43B construit altfel decât cu grilele la masã.
Dacã are o bunã suflantã, poate duce un concurs de
48 de ore foarte lejer. În numerele viitoare ale revistei
veþi putea gãsi aceiaºi schemã transpusã în configuraþie
cu circuit anodic clasic tip pi. Acel amplificator
funcþioneazã în toate benzile noastre. Cu
amplificatorul descris mai sus, YR2I a obþinut locul 2
mondial în banda de 80m în marele concurs WPX
CW 2004.
                 -va urma-

WWYC -Clubul tinerilor pasionaþi de concursuri
Andy Ruse, Yo3jr

World Wide Contest Club (WWYC) a fost înfinþat în
noiembrie 1999 din iniþiativa a cinci tineri radioamatori
pasionaþi de competiþii. Aceºtia sunt: Thomas-
OZ1AA, Dimiter-LZ5AZ,  Hrle-9A6XX, Goran-
YT7AW si Mikael-SM3WMV. Acest club are ca scop
principal, informarea reciprocã a membrilor sãi în
vederea îmbunãtãþirii cunoºtinþelor de radiotehnicã ºi
a tehnicilor de operare în competiþiile HF ºi VHF . În
prezent clubul are peste 500 de membri din peste 70
de þãri cu vârste cuprinse intre 9 ºi 30 de ani, toþi
radioamatori autorizaþi, unii chiar cunoscuþi în lumea
amatorilor de concursuri. În clasamentele pe cluburi
care se fac la unele competitii, WWYC este mai
întotdeauna printre primele 4 cluburi. Limita de vârsta
pentru a deveni membru activ este de 30 de ani, cei

trecuþi de aceastã vârsta se pot înscrie în club, dar
numai ca membri de onoare. Nu se percep taxe pentru
înscriere. Membrii au obligaþia sã respecte codul de
conduitã al radioamatorilor ºi sã participe în cât mai
multe concursuri. Existã chiar un premiu anual care
se acordã celui mai activ membru. Clubul editeazã
lunar un buletin de informaþii care este postat pe site-
ul WEB al acestuia ({www.wwyc.net}). Întâlnirile
între membri au loc pe forumul de pe site, pe canalul
IRC (irc.radiochat.org) al clubului ºi pe anumite
frecvente de unde scurte. Se fac schimburi de loguri,
se pun în discuþie tehnologii noi ºi multe altele, dar ce
e cel mai important e cã se leagã prietenii frumoase.
Prima întâlnire oficialã a membrilor acestui club a avut
loc în luna iulie a anului trecut în Croaþia ºi s-a bucurat
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de un real succces. Cu aceastã ocazie lumea s-a
cunoscut mai bine, s-au generat tot felul de discuþii
interesante despre concursuri ºi nu numai, s-au
prezentat câteva din DX-pediþiile la care au participat
membrii clubului (HC8N, C53M, C56R, S9LA ºi
altele). Pe tot parcursul întâlnirii a fost activ indicativul
9A2004YC .
La noi în þarã existã din pãcate doar doi membri ai
acestui club, subsemnatul, Andy-YO3JR cu numãrul

# 242 ºi Tibi-YO9GZU  #405, amândoi pasionaþi ai
concursurilor ºi coechipieri in echipa “A1
CONTEST”- YR7M  coordonatã de Mihai -
YO3CTK.
În ciuda faptului cã tot mai puþini tineri îmbrãþiseazã
aceastã frumoasã pasiune, mulþi fiind atraºi de mirajul
internetului, WWYC face dovada ca se mai poate.
GO WWYC !!!

Andy, YO3JR

Old Timer’s Club România
Ghiþã Valentin, YO2LDC

Am decis sã prezint tuturor radioamatorilor din YO istoria înfiinþãrii acestui club. De aceea pot sã vã
spun cã nu a fost deloc uºoarã lupta pentru organizarea lui. Ideea unui astfel de club nu este deloc nouã. Sunt
þãri cu o mult mai mare tradiþie în ale radioamatorismului care au un astfel de club organizat de mai multe zeci
de ani. Numai þãrile vechiului lagãr comunist nu puteau decât sã spere la aºa ceva. Evenimentele care s-au
soldat cu ,,spargerea Cortinei de fier” au descãtuºat energiile creatoare ale câtorva naþii asuprite moral de
plaga socialismului roºu. Aºa cã mai toate statele , surori întru suferinþã cu noi, au pãºit cu dreptul în lumea
bunã a hamradioului mondial, înfiinþându-si propriile OTC (Old Timer’s Club), adicã au organizat într-un
mare club pe toþi veteranii sportului. Aceia care au dus sportul nostru rege pe noi culmi. Din pãcate noi nu am
reuºit sã facem acest lucru cu acelaºi spor cu care au reuºit alþii. Balcanismul nostru pesemne este devinã ca
în atâtea alte cazuri. Dar  aceastã idee a început a se vehicula prin România încã de acum câþiva ani. Dar nu cu
o asemenea forþã care sã o facã ºi realizabilã. A fost cooptat sã se ocupe de acest lucru YO3AV, Adrian care
a strâns 30 de cereri de la potenþialii membri. Din motive pe care eu nu le cunosc, dar sunt sigur cã sunt
obiective, Adrian nu a mai putut continua munca începutã. Din acel moment mingea a trecut în curtea FRR.
Cel care a vrut sã ducã la bun sfârºit acest lucru a fost Pit, YO3JW. Dar nu într-o formã agreatã de FRR ºi de
mulþi alþii. Aºa cã au început inevitabilele discuþii pe marginea subiectului. Cam în aceea perioadã ia naºtere ºi
iniþiativa orãviþeanã. Care s-a dovedit cã a prins la marea masã a veteranilor. Dovadã sunt ºi hotãrârile de CA
ale FRR care a deschis calea înfiinþãrii OTC în România. Vã prezint lupta pentru înfiiþarea acestui club. Mai
jos puteþi citi postarea mea pe forumul de internet YODX de acum câtva timp bun.

Salutare tuturor,
Observ de multã vreme ce se vehiculeazã pe listã în
privinþa OTCR-ului. ªi sunt sigur cã ºi alþii fac acelaºi
lucru fãrã a se implica. Am considerat cã vârsta pe
care o am nu îmi permite sã fac acest lucru.
Observ cãci, ca orice lucru românesc ºi ideea înfiinþãrii
clubului OTCR a pornit din start cu stângul. Faptul
cã paternitatea înfinþãrii clubului a fost pasatã pe rând
de la unul la altul (în final oprindu-se la Pit) dovedeºte
faptul cã condiþiile impuse pentru a fi membru în acest
club nu sunt în mãsurã sã mulþumeascã pe cei care
trebuie sã fie parte integrantã a acestuia. Chiar aici pe
forum (unde cred cã media de vârstã e relativ scazutã)
am vãzut în mare majoritate idei contra celor propuse
de Pit. Aceste idei au venit de la cei îndreptãþiþi sã fie
membri ai acestui club. Eu personal pânã azi am fost
în asentimentul marii majoritãþi: la ce bun încã un club ?

Dar azi, cu un buchet de QSL-uri noi sosite
direct am mers la Adrian,YO2BV, sã-mi împãrtãºeascã
bucuria: confirmarea a celei de a 300 þãri în unde
scurte. Acolo, Adrian m-a mai intrebat cum merge
treaba cu OTCR-ul. I-am explicat cã ultimele mesaje
nici nu le-am rãsfoit în totalitate. Din cuvinte, de-a
lungul a doua ore de conversatie Adrian m-a facut sa
înþeleg ca acest club e necesar. Dar nu în forma
vehiculatã aici pe listã, pentru cã în forma de acum
nici macar 10% din cei cãrora le este adresat acest
club nu vor fi membri activi. Adrian spune ºi eu sunt
de acord cu el , cã nu este nevoie de un club cu o
personalitate juridicã care sã strângã sub auspiciile
lui pe bãtrânii radioamatorismului YO. Adicã cei
cãrora , poate noi cei mai tineri  le datoram existenþa
noastrã în ale radioamatorismului. ªi de cei care, cei
care vin dupã noi, trebuie sã þinã seama. E pãcat sã
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dai din colþ în colþ (cazul lui Victorin) când trebuie sã
faci un necrolog în momente de restriºte. Adrian mai
spunea cã dacã clubul lui, YO2KJG, ar avea mai multe
posibilitati materiale ar face singur OTR-ul asa cum îl
vor cei mulþi. Am întrebat cum ar vedea el clubul OTR
? Iar rãspunsul a venit instantaneu:

1- o structurã fãrã personalitate juridicã deci
cât mai simpla ( fãrã secretari,cenzori etc).

2-  la care participarea sã nu fie condiþionatã
de absolut nici o taxã de înregimentare.

3- care sã nu impunã sub nici o formã nici unul
din concursurile tradiþionale YO.

4- activitatea clubului se va desfãºura sub
directa coordonare a FRR.

 O structurã care sã acorde membrilor ei acest statut
fãrã a cere deci nimic in schimb. Singura obligaþie a
membrilor clubului ar fi aceea de a-ºi trimite pe o
foaie de hârtie întreaga lor existenþã
radioamatoriceascã.
Clubul va scoate o diplomã care sã ofere statutul de
membru tuturor celor care au cei 25 de ani de
radioamatorism ºi vor sã fie parte integranta a lui.
Dacã membrii clubului vor, clubul se obligã sã scoatã
un concurs YO cu un nume stabilit doar de membri
clubului al cãrui regulament va fi fãcut doar de aceiaºi
membri. Clubul nu va obliga pe nimeni sã participe la

un trafic în unde scurte susþinut pentru bunul renume
al clubului .

La asemenea argumente e greu sã nu te asociezi,
aºa cã cluburile YO2KJG si YO2KIV din Oraviþa
lanseaza oferta publicã pentru înfiinþarea clubului
OTCR doar in aceste condiþii. Clubul meu nu va
asigura decât partea financiarã a fenomenului iar
YO2KJG prin Adrian se va ocupa de restul treburilor
organizatorice.

Considerãm cã nu facem nici o concurenþã
nimãnui din cei care intentioneazã sã înfiinþeze acest
club. Ca atare vom accepta toate pãrerile tuturor , de
bine sau de rãu în aceastã privinþã. Evident cã nu aici
pe forum. Aici cât de curând trebuie sã explodeze
nebunia IARU , iar problemele reale ale OTCR-ului
ar trece neobservate. Toþi cei care cocheteazã cu ideea
de OTCR sunt invitaþi sã participe la discuþii ºi la
elaborarea regulamentului acestui club. Adrian
primeste corespondenta pe adresa: Colicue Adrian,
Strada Spitalului ,nr 54, 325600,Oravita,CS. Mie îmi
puteti scrie pe yo2ldc&yahoo.com. În scurt timp vom
stabili ºi o frecvenþã unde sã ne auzim cu toþii la o
mare masa comunã.

În numele lui Adrian YO2BV ºi desigur al meu
personal vã mulþumim pentru citirea mesajului. Sper
sã fie intr-un ceas bun.
              Sanatate si DX-uri.     Vali.

Aceasta a fost expunerea care a fost încins anumite spirite. Dar am trecut peste toate aceste neînþelegeri
inerente oricãrui început ºi am organizat clubul aºa cum am crezut de cuviinþã. Cert este cã acum sunt 100 de
membri ºi numãrul lor este în continuã creºtere. Iar acest lucru nu poate decât sã ne bucure. Vã prezint acum
regulamentul clubului OTCR precum ºi cererea de intrare în club.

Acest club al radioamatorilor veterani români
este fãrã personalitate juridicã aflat sub directa
coordonare a FRR , având sediul în localitatea Oraviþa
str. Spitalului nr. 57, jud CS, cod 325600.

Acest club are menirea de a recunoaºte meritele
radioamatorilor veterani în dezvoltarea
radioamatorismului românesc, deoarece fiecare în
funcþie de posibilitãþile sale a contribuit la aceasta.

Pot deveni membri ai acestui club
radioamatorii de cetãþenie românã sau radioamatorii
strãini, care indiferent de sex, convingeri politice,
religie, limbã materna, fac dovada cã au desfãºurat o
activitate de radioamator de recepþie sau emisie-
recepþie de cel putin 25 de ani. Se poate face dovada
printr-un act sau prin alt mod precum: copia dupã
autorizaþie , QSL,  diplome sau oricare alte
documente. Dacã din motive de forþã majorã
solicitantul nu poate prezenta dovezile de mai sus e
valabilã ºi declaraþia olografã a doi membri ai FRR

din care sã reiese cã respectivul a desfãºurat o
activitate radio de peste 25 de ani.

Calitatea de membru al clubului înceteazã doar
la cererea în scris a acestuia. Membri clubului au
dreptul sã menþioneze pe corespondenþa specificã
aceasta calitate ºi sã utilizeze sigla clubului.

FRR va pune la dispoziþia clubului în publicaþia
proprie un spaþiu tipografic corespunzãtor ca
dimensiune pentru a mediatiza activitatea acestuia,
se va crea o paginã pe internet ºi se va utiliza frecvenþa
de 3650 KHz +- qrm înainte ºi dupã terminarea
emisiunii de QTC.

Corespondenþa  se va expedia pe urmãtoarele
adrese:
 -Clubul Sportiv CFR Oraviþa, str. Spitalului, nr. 57,
RO-325600, Oraviþa, CS, Romania;
 -Clubul Sportiv Ivana Oraviþa, P.O.Box 14,  RO-
325600, Oraviþa, CS, Romania;
 - yo2ldc@yahoo.com.
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Clubul neavând personalitate juridicã are o
structurã de coordonare simplã printr-un administrator
în persoana preºedintelui secþiei de radioamatori de
la C.S. C.F.R. Oravita ºi secretar prin persoana
directorului C.S. Ivana Oraviþa.

La iniþiativa membrilor clubului  se poate
organiza un concurs anual , emite diplome ºi edita un
buletin informativ.

Primirea solicitantului în club se face pe baza
unei cereri dupã modelul prezentat alãturat.

Obligaþiile membrilor clubului:
1- de a prezenta la primirea în club a unei

autobiografii care sã cuprindã ºi  descrierea

întregii activitãþi radio ºi dacã este posibil a
unei poze color sau a unei poze în format
electronic.

2- Participarea în concursul anual organizat de
OTCR.

Nu se percepe nici o taxã de intrare în club iar  diploma
se elibereazã absolut gratuit. Diploma se distribuie
gratuit membrilor prin FRR. Dacã cineva are dorinþa
de a primi diploma pe adresa de acasã, atunci va trebui
sã achite doar contravaloarea expedierii ei prin
scrisoare recomandatã. La ora actualã o expediere
recomandatã a diplomei este de 20.000 lei. Aceºti bani
sau timbre se pot trimite la una din adresele de mai sus.

                                                                 Cerere
                                              Cãtre Old Timers Club România,

Subsemnatul………………………….………………………. nascut la data ...……………
radioamator de recepþie cu indicativul…………………  din anul …..  ºi cu indicativul de
emisie-recepþie...……………… din anul…… domiciliat in localitatea …………………
str……..………………………………nr.…bl…..sc……et…..ap….. cod poºtal………….
sector…...judeþul………………. telefon: ac…………………… serviciu…………….
mobil..…..………….…………..e-mail………………………..……………….
web page…………………………………. posesor al actului de identitatate
seria……...nr……………………CNP…………………..…………..

Solicit ca pe baza dovezilor anexate sã devin membru al OTCR.
Prin prezenta declar cã voi respecta regulamentul OTCR si statul FRR.

Localitate                                              Data                                                  Semnãtura
                 ……………………                     ………………                            …………….
Anexe:
Copie dupa autorizaþii sau
QSL primite mai vechi de 25 de ani sau alte acte sau titluri sau diplome.

Clasamentul membrilor OTCR dupã anul de autorizare

Nr
crt

   Nr
 intrare
 în club

Indicativ Nume ºi prenume An autorizare

1 37 Y09WL RÃDUÞÃ ION 1937
2 71 YO3LX VASILESCU RAUL 1938
3 64 YO2BN PANTELIMON NECHITA 1950
4 15 YO3RK MASTU OCTAVIAN PAUL 1950
5 47 YO7EL OPRESCU IOAN 1950
6 31 YO5AY CSIK VASILE 1951
7 20 YO7YN TEODORESCU NICOLAE 1954
8 17 YO6EZ ZALARU DAN 1955
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Nr
crt

   Nr
 intrare
 în club

Indicativ Nume ºi prenume An autorizare

9 70 YO8MF GALAN PETRE 1955
10 10 YO2BV COLICUE ADRIAN 1956
11 60 YO2FV BRAUN VICTOR 1956
12 68 YO3AV STÃNESCU IOAN ADRIAN 1956
13 58 YO4WO DIMITRIU OLIMPIU 1956
14 83 YO9ALY SANDULACHE MIRCEA CIPRIAN 1956
15 26 YO2CY MORAR CONSTANTIN 1957
16 66 YO2IS ªULI I.IULIUS 1957
17 67 YO3CO MIHÃESCU ILIE 1957
18 92 YO5AJR NEMETH NICOLAE-IULIU 1957
19 40 YO6AHK MAXENÞIAN NICOLAE 1957
20 7 YO7AWZ NICOLA VASILE 1957
21 93 YO7VS SCHMIDT-BOLD DIETMAR ORNULF 1957
22 12 YO8MI AILINCAI CONSTANTIN 1957
23 42 YO9AFH RUSENESCU DUMITRU 1957
24 16 YO9IF BÃLEANU LUCIAN 1957
25 80 YO2II ROVEANU ALEXANDRU 1958
26 30 YO3AGH BARBU GHEORGHE 1958
27 81 YO3AGW PIRSOAGA DUMITRU 1958
28 57 YO4ZL GABRIEL SCHUMSCHI 1958
29 11 YO6EX GIURGIU VASILE 1958
30 33 YO9AFY RUSU AUREL 1958
31 50 YO9HD ªTEFANOVICI EFTIMIE 1958
32 35 YO9HL STOICAN VICTOR 1958
33 34 YO9IE PESTRIÞU VASILE 1958
34 38 YO2CC MURGU LIVIU 1959
35 51 YO8GF SICOE NICOLAE 1959
36 8 YO2IC NEGRUÞ NICOLAE 1960
37 72 YO5LN CSUZI COLOMAN 1960
38 22 YO9HG MÃRGÃRIT IONESCU 1960
39 62 YO5BYV IUHASZ ATTILA FRANCISC 1961
40 25 YO6QT MÃLINAª DUMITRU ROMULUS 1961
41 43 YO2QY ZAMONIÞÃ MIHAI 1962
42 6 YO5AEX HADHAGY LASZLO 1962
43 63 YO2BF JAGER OSCAR EGON 1963
44 87 YO2QC PETERFFY EUGEN 1963
45 32 YO2QQ DUMA ALEXANDRU 1963
46 21 YO5AHG FILIP VASILE 1963
47 39 YO6ADW MOHACSEK IOSIF 1963
48 36 YO9AFG STANCU STAN 1963
49 73 YO3BOQ BEJAN ION 1964
50 2 YO5CTZ ILEA IOAN 1964
51 89 YO9AGI BÃDOIU MIRCEA 1964
52 61 YO2ARA HORVATH ADALBERT 1966
53 29 YO5APZ BUDA LIVIU IOAN 1966
54 14 YO7AOG BÃDUCU TÃNASE 1966
55 4 YO2BMK DRÃGULESCU EMIL 1967
56 13 YO4BGK BABIN GHEORGHE ION 1967
57 77 YO2LAN MARTON Z. ALEXANDRU 1968
58 23 YO4ASG ARON CORNEL EMIL 1968
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Nr
crt

   Nr
 intrare
 în club

Indicativ Nume ºi prenume An autorizare

59 76 YO5BHG FODOR VASILE CAROL 1968
60 91 YO2CXJ ANGELESCU PAUL GINEL 1969
61 9 YO3AWH BADEA BOGDAN 1969
62 46 YO4BKM OPROESCU GHEORGHE 1969
63 59 YO5BXK NEMETI IOSIF 1969
64 65 YO2DM MUREªAN DELIA 1970
65 56 YO5BWQ UNGUR FLORIAN 1970
66 74 YO3BMJ TÃNASE DORINEL 1971
67 79 YO5BIM CRISTEA IOAN 1971
68 85 YO6FCV SCHMIDT  PETER IOSIF 1971
69 88 ER5AA GAVRILOV VASILE 1972
70 88 ER5AA GAVRILOV VASILE 1972
71 44 YO2CED VELEA GHEORGHE PETRU 1972
72 3 YO2LBK FAUR IOAN 1972
73 1 YO3FBM OANÃ MIRCEA GHEORGHE 1972
74 78 YO2BLX CHIS IOAN 1973
75 24 YO7BGA PANAIT CONSTANTIN 1973
76 84 YO7BKU COMAN C. EUGENIU 1973
77 41 YO9CFC NEDELCIOIU MARCEL 1973
78 52 YO2LAU PETREA LIVIU 1974
79 69 YO5OCE COMÃNICI NICOLAIE 1974
80 53 YO8CGR MIHAI EUGEN 1974
81 19 YO9BGV AMAZILIÞEI VASILE 1974
82 18 YO9BZX OLTEANU CORNEL 1975
83 45 YO2CEE KELEMEN IULIU 1976
84 55 YO2CJX NESTERIUC VIRGIL 1976
85 90 YO6CFB BAKO-SZABO LASZLO 1976
86 28 YO8RL ÞANU DOREL 1976
87 27 YO9XC BURDUCEA  OVIDIU VASILE 1976
88 82 YO2LBM USVAT GHEORGHE 1977
89 5 YO5BWD COMAN AUREL 1977
90 75 YO5DAS CHIª MIHAI DÃNUÞ 1977
91 54 YO8KOB CLUBUL SPORTIV ELECTRON DOROHOI 1978
92 49 YO8RAA POPEL MIRCEA 1978
93 48 YO3CCC VASILESCU ION 1979

Bun venit în toatã România
Noii reviste Radiomania,
Ne aºteptãm a fi ºi criticatã
Cã nu poate fi pe plac la lumea toatã.

Colectivului de redactare
Îi revine o misiune mare,
Sã-l mulþumeascã pe fiecare
De la mic pânã la mare.

Cu articole ºi pentru începãtori
ªi pentru experimentaþi radioamatori.
Dorim sã aparã în fiecare lunã
Cum îi stã bine la o revistã bunã.

Sunt aºteptaþi cei cu gânduri bune
Sã ne scrie ce au a ne spune.
Lunar sã aparã cu o  cu o idee genialã
Licãrind ca o scarã digitalã.

Radiomania

Tomnatic 12.03.2005, YO2IC #8 OTCR
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Interiorul soarelui deþine cheia prezicerii
puterii fiecãrui ciclu solar. Câmpurile
magnetice interne sunt rãsucite ºi învãluite
în jurul soarelui datoritã rotaþiei diferenþiale
ale acestuia. Se crede despre aceste câmpuri
cã duc la apariþia petelor solare ºi sunt legate
de activitãþile meteo din spaþiu.

Urmãtorul maxim solar cel mai mic din ultimii 100 de ani ?
5 martie 2005. Ultimele rezultate ale cercetãrilor dr. Leif Svalgaard
ºi Yohsuke Kamide de la Solar-Terrestrial Environment Laboratory a
universitãþii Nagoya ºi Edward W. Cliver de la Hanscom Air Force
Base, sugereazã cã soarele poate sã fie mai puþin activ în timpul
urmãtorului ciclu solar decât a fost în ultimii 100 de ani.

Aceste rezultate sunt bazate pe unele dintre cele mai de succes
metode de predicþie ale ciclului solar existente. ,,Metoda precursoare”
este capabilã sã prezicã magnitudinea urmãtorului maxim solar pânã
la 7 ani înainte ca acesta sã aparã. Aceasta este posibil prin examinarea
puterii câmpurilor magnetice care se concentreazã în regiunile polare
ale soarelui cu câþiva ani înainte de minimul solar al fiecãrui ciclu ºi e
în relaþie cu puterea acelor câmpuri.

Câmpul magnetic polar dã ,,sãmânþa’’ fluxului magnetic necesar
ca sã conducã activitatea petelor solare în timpul urmãtorului ciclu
solar.

Cele mai recente descoperiri ale dr. Svalgaard sunt bazate pe
doar primii trei ani de date în timpul declinului actual al ciclului solar
23. Cel puþin încã doi ani de date (prin minimul solar) sunt necesari
pentru a da o predicþie mai exactã. Totuºi date suficiente sunt acum

disponibile pentru a face o predicþie actualã cu acurateþe. Ei prezic cã

urmãtorul maxim solar (când petele solare vor fi cele mai multe) va fi asociat cu un numãr de 75 pete solare , cu
o eroare de +- 8. Dacã aceastã precizare rãmâne adevãratã urmãtorul ciclu solar (24) va avea vârful în 2011, cu un
numãr de pete care este mai mic decât oricare ciclu solar precedent, începând cu ciclul nr 14 când au fost observate
doar 64 de pete în anul 1906.

Care este semnificaþia acestei  preziceri, presupunând cã este adevãratã ? Petele solare sunt o sursã de
fenomene eruptive cum ar fi flãcãrile. Evacuãrile de masã coronalã energeticã sunt de asemenea în legãturã cu
flãcãrile solare. Acestea creeazã condiþii meteo nefavorabile pentru aeronauticã, aviaþie ºi pentru reþelele electrice.
Oricine ar putea crede cã un numãr mic de pete solare ar fi bune pentru aceste industrii. Efectele globale medii pot
fi pot fi într-adevãr puþin mai blânde. Dar aceste industrii sunt afectate defavorabil de cele câteva izbucniri extreme
care apar în timpul ciclului solar , decât în timpul condiþiilor mai puþin volatile observate într-un ciclu solar. Dr.
Svalgaard aratã cã unele dintre cele mai intense furtuni spaþiale apar în timpul ciclurilor solare care au un numãr
scãzut de pete. De exemplu douã din cele opt furtuni geomagnetice intense din ultimii 150 de ani au apãrut în
timpul ciclului solar 14, în timp ce trei din mai puternice  cinci evenimente energetice care au emis protoni la mai
mult decât 30 MeV din anul 1859 pânã în prezent, au avut loc în ciclul solar 13 când numãrul solar a scãzut pânã
la un minim de doar 88. Savanþii spun cã urmãtorul ciclu solar poate fi un excelent test pentru un numãr  de modele
ºi teorii legate de ciclurile solare ºi activitatea solarã.

O mãsurare directã a puterii câmpurilor polare solare va fi posibilã în 2007-2008 când sonda Ulysses va face
o altã trecere peste polii solari. Dr. Svalgaard ºi colegii lui aºteaptã ca puterea câmpurilor polare mãsurate în
timpul acestor treceri va fi semnificativ mai micã decât puterea câmpurilor  ce au fost observate în 1994 ºi 1995 în
timpul fazei minime a ultimului ciclu solar. Acest lucru va adeveri prezicerea unui maxim solar mult mai mic în
timpul urmãtorului ciclu solar decât oricare altul observat.
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Expediþia Dx Microlite 2005 în insula Kerguelen
este acum istorie. 11 zile ºi jumãtate de operare radio
au adus aproape 68.000 de QSO-uri folosind
indicativul FT5XO. Operatorii pentru aceastã
expediþie au fost, AG9A, GI0NWG, HB9ASZ,
M0DXR, N6MZ, N0TT, SP5XVY, VE3EJ,
VK6DXI, W3WL, W7EW,
9V1ZC.

Cu un efort care echitabil a
acoperit o varietate de deschideri,
benzi si moduri disponibile,
echipa a revãzut statistica de
QSO-uri în fiecare zi ºi ºi-a ajustat
corespunzãtor planul de operare
.
La final numerele sunt
urmãtoarele:
CW:      45687    68%
SSB:     19903    29%
RTTY:   2358     3%
EME:          6
Total:  67954

Band     CW        SSB        RTTY        TOTAL
160m    1173        16              0            1189
80m      3578  957            0             4535
40m      9643       2774         160          12577
30m      9683          0            616          10299
20m      4012       4640         327           8979
17m      5144       2168         497       7809
15m      4485       3964         758           9207
12m      4411       3499           0             7910
10m      3558       1885           0             5443

6m EME: 6

Statistica pe continente:
Europa:   53%
Japan:     21%
Usa:        17%
Asia:        5%
Restul:     1%

Cãlãtoria a început în Durban, Africa de
Sud într-o  dupãamiazã de 9 martie la bordul
vasului Braveheart. Kerguelenul a fost atins în
dimineaþa zilei de 19, ºi asamblarea antenelor
a început în aceiaºi dupãamiazã. Primele QSO-
uri au început la ora 07:00UTC pe 20 martie.

Operaþiunea a avut loc de la o veche bazã
de balene abandonatã , în centrul insulei numitã

Istoria  expediþiei  FT5XO
Port Jeanne d’Arc, care este situatã la aproximativ
30 km sud-vest de baza francezã Port Aux Francais.
Locul de operare a fost aproape de plajã cu bune
plecãri în majoritatea direcþiilor.

Antenele au fost constituite din semi-dipoli
verticali pentru 20m ºi mai sus, verticali în lambda/4

pentru benzile de 30 ºi
40m( cu 2 radiale elevate
fiecare), ºi douã Battle
Creek Specials pentru 80
ºi 160m. Cu excepþia
acestor ultime douã
antene, toate celelalte au
fost proiectate ºi realizate
de ZS4TX. Radiourile au
constat din trei Kenwood
TS50S, un Yaetsu FT897,
un Icom 756 ProIII, ºi un
Yaetsu FT1000MP. Noi
am avut ºi câteva
amplificatoare pentru

benzile joase.
Deoarece noi am spart tradiþia ºi am ales

mijlocul toamnei australe pentru aceastã expediþie am
putut sã ne bucurãm de deschiderile din 12 ºi 10m
care ar fi fost de altfel imposibile pe timpul verii
australe( când majoritatea acestor expediþii antarctice
au loc). Dezavantajul este cã aceastã insulã Kerguelen
cade sub convergenþa Antarcticii în aceastã perioadã
a anului, aducând astfel un climat mai rece ºi mai aspru.

Vremea pe parcursul ºederii noastre a fost tipic
pentru insulele aflate sub convergenþa Antarcticii, cu

vânturi puternice, ploi,
lapoviþã ºi zãpezi abundente
de-a lungul aceleiaºi zile. De
fapt într-o orã vremea s-a
schimbat de multe ori, de la
calm ºi însorit la viscole de
45 noduri. Vânturile puteau
veni din orice direcþie, dar
mai ales din sud-vest.

Tensiunea staticã de la
furtunile de zãpadã adesea au
produs S9+40 zgomot,
forþându-ne sã ne încetãm
activitatea pânã la dispariþia
lor. Intensitatea acestor
furtuni de zãpadã au fãcut ca
antenele sã dezvolte kilovolþi
de tensiune staticã de-a
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lungul conectorilor coaxiali (ceva noi am învãþat pe
calea cea mai durã, când o descãrcare mare a ieºit de
la una dintre antene, distrugând o sursã de alimentare
ºi un TCVR în timpul comutãrii unei antene)

Ultimul QSO a fost fãcut la ora 02:00UTC pe
31 martie. Pe un calm meteo în timpul diminieþii
plecarea a decurs
bine ºi conform
p r o g r a m u l u i .
Vaporul este
acum în drumul
sãu cãtre
Fremantle, West
Australia ºi vom
ajunge în
dimineaþa zilei de
11 aprilie. Timpul
de cãlãtorie
pentru cele douã
drumuri  este de
aproape 22 de
zile. Timpul de operare a fost de doar 11 zile, ceea ce
înseamnã un raport de 2 la 1 în favoarea cãlãtoriei.

Am lansat intenþionat o minimã publicitate
despre aceastã cãlãtorie în speranþa cã va fi o
provocare. Cu o bunã îndemânare în operare,
combinatã cu o atentã cunoaºtere a propagãrii ºi
deschiderilor pe benzi, convingerea noastrã este cã
FT5XO a fost disponibilã tuturor care au urmãrit un
QSO. Din partea noastrã,un mare efort a fost fãcut
pentru a lucra cele mai slabe staþii ºi sã acoperim cât
de multe deschideri posibile, în timpul nostru limitat.
Citind la final ºi privind la ultimele statistici ale QSO-
urilor credem cu tãrie cã aceasta necesitã îndemânare,
nu forþã. Aceasta face ca expediþia sã fie de succes.

Echipe mici, echipament uºor, operatori puternici, asta
e cheia. Noi sperãm cã indicativul tãu este în logul
nostru mãcar în cel puþin o bandã.

Cu o cheltuialã extrem de mare ºi mult timp
necesar de cãlãtorie pentru a ajunge la aceste insule
antarctice îndepãrtate, noi dorim sã aducem mulþumiri

a n t i c i p a t e
pentru toate
contribuþiile
t r i m i s e
împreunã cu
QSL-urile.

Mulþumiri
speciale cãtre
ZS5BBO ºi
cãtre toþi
m e m b r i i
Radioclubului
Highway din
Durban, Africa
de Sud, care

au fãcut posibil tranzitul lent de la cãlãtoria din aer
cãtre cea de pe apã. Mulþumiri de asemenea ºi pentru
TAAF( Terres Australes et Antarctiques Francaises)
pentru bunul suport în aventura noastrã.

În final, vrem sã aducem mulþumiri speciale
singurului sponzor organizatoric, the Northern
California DX Foundation. Sprijinul lor continuu
pentru Dxspediþii cãtre punctele îndepãrtate ale lumii
ajutã la pãstrarea unuia dintre cele mai frumoase
aspecte ale vieþii de radioamator. Fãrã NCDXF aceastã
cãlãtorie nu ar fi fost posibilã.

73, ºi ne vedem în bandã.
The Microlite Penguins DXspedition Team.

Bãtãlia  pentru  FT5XO
Ghiþã Valentin, YO2LDC

Era într-o sâmbãtã seara pe data de 19 martie.
Mã pregãteam pentru un binemeritat somn înainte de
lupta cu zgomotul benzii de 160m. Dar un spot de pe
cluster îmi atrãsese în mod special atenþia. Era un
american care lucra din MM ºi bãieþii au postat cã era
în drum spre insula Kerguelen. Era o entitate care la
mine în log nu figura pe nici o bandã. O neliniºte
fireascã m-a cuprins: nu aveam decât verticalul pentru
banda de 80m în picioare. Dar ºi el a avut de suferit
dupã ultimele lucrãri agricole. De vreun beverage nici
vorbã. De fapt configuraþia locului unde am shack-ul
nu mi-a permis niciodatã întinderea vreunei sârme pe

direcþia respectivã. Era totuºi o oportunitate de a lucra
insula Kerguelen în benzile joase. Din cauza
dimensiunii la care crescuse grâul nu îndrãzneam totuºi
sã sper. Totuºi nu puteam uita frustrarea pe care o
avusem când tot din cauza imposibilitãþii întinderii
antenei am ratat TO4E în 160m. Am zis totuºi cã poate
o sã am noroc sã-i lucru. Noaptea a trecut fulgerãtor
fãrã sã fie ceva demn de consemnat în benzile
inferioare. O nouã noapte albã, o nouã ofrandã pusã
pe altarul benzi de 160m. De mult însã nu mai þin
cont de aceste mici supãrãri. Pânã ºi familia s-a
obiºnuit cu viaþa mea de liliac, hi !
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Dupã ora prânzului am vãzut pe cluster forþa
cu care a explodat în diverse benzi expediþia. Dar totuºi
veneau mai slab decât am bãnuit. De fapt nici nu aveam
cum sã ºtiu cum au sã se audã pentru cã nu mai
lucrasem niciodatã o staþie de la acele coordonate
geografice. Deja puteam spune cu siguranþã cã numai
un noroc chior mã poate ajuta sã-i fac. Seara se
apropia cu paºi repezi ºi starea mea de neliniºte imi
dãdea ghes. Înainte de ora 17 UTC începuse sã se
audã deja expediþia în 30m. Aici nu e nevoie de
beverage. Verticalul de pe casã nu m-a lãsat niciodatã
la greu. Dupã mai bine de 10 minute de strigare bucuria
m-a copleºit: la ora 17:03 utc FT5XO privea din logul
meu. Puteam deja sã mã acord ºi sã-l aºtept în banda
de 40m. Nu s-a lãsat prea mult aºteptat nici aici. Numai
cã banda de 40m este o bandã mult mai grea. Numãrul
de radioamatori care au antene serioase în aceastã
bandã este mult mai mare decât cei care au antene
bune în banda de 30m. Mi-a luat aproape o orã pânã
sã-l dovedesc. La ora 19:26 utc era în log ºi în 40m.
Era o propagare fantasticã pe toate direcþiile în acea
searã. Mai devreme lucrasem SO9A în Ssb în 40m cu
semnale foarte bune. Începusem sã sper cã minunea
nu va fi desãvârºitã decât atunci când îl voi avea ºi în
80m. Eram deja acordat ºi aºteptam sã aparã. Ceea
ce s-a ºi întâmplat dar eu din pãcate nu-l auzeam
suficient de bine ca sã-l chem. Orice se auzea pe
verticalul acela numai expediþia nu ! Pe la 20:30 utc
am realizat cã aº putea sã-l ascult totuºi ºi pe altã
antenã mai liniºtitã. Iar antena liniºtitã acum s-a
dovedit a fi inverted vee-ul  pentru banda de 160m.
Cea mai zgomotoasã antenã din parcul meu s-a
dovedit mai bunã la recepþie decât verticalul. Trebuia
sã emit pe vertical ºi sã comut repede pe inverted ca
sã-l aud. Cam anevoioasã treaba pentru cã pierdeam
mai bine de o secundã cu comutãrile. Iar operatorii
expediþiei nu þineau cont de loc cã banda de 80 nu e
cea de 20m. Mã refer aici la viteza de transmisie care
era totuºi improprie benzii de 80m. Aºa cã dupã câteva
minute de strigare am auzit doar …. LDC . Era mare
coincidenþa sã mai fie altcineva aºa cã am fost
îndreptãþit sã cred cã pe mine mã chema. I-am dat
controlul de trei ori ca sã fiu sigur cã m-a luat ºi am
trecut pe recepþie. Aici niºte idioþi de poliþiºti fãceau
ordine. Evident ca nu am mai auzit confirmarea
legãturii. Aº fi preferat sã nu-l lucrez decât sã nu am
convingerea cã sunt în logul lui. Totuºi nu am mai
avut tupeul sã-l mai chem nici mai târziu când deja îl
puteam scoate biniºor pe vertical. Doamne, ce
propagare a fost în 20 martie! Pot spune cã niciodatã
pânã când au plecat din insulã nu s-au auzit la fel de
bine. Am trecut în banda de 160m mai mult de

divertisment. Eram convins cã aici nu se mai poate
face nimic. Cel puþin nu de la mine. Însã jumãtate de
Europã þipau acolo unde trebuia. ªi nu puþini au fost
aceia care ºi lucrau expediþia. Din multe þãri limitrofe
nouã se lucra expediþia. Operatori care nu au vãzut în
viaþa lor un beverage acum se lãudau cu logul lor.
Frustrarea mea nu mai avea margini. Blestemam toatã
Zlatiþa cu condiþiile ei mizere de recepþie. Însã primul
pas serios fãcut pe calea revenirii mele mintale a fost
acela de a îmi dori sã fie vreme frumoasã a doua zi ca
sã ma apuc de beverage. Am adormit în gând cu
soarele ce-mi va lumina urmãtoarele zile.

Dar acest proiect s-a dovedit a fi cel mai
costisitor de când construiesc eu antene beverage.
Asta numai din cauzã cã antena trebuia sa aibã cel
puþin 200 de metri ca sã ºi fie de efect. Aceasta implica
inevitabil construirea unui nou stâlp de peste 4m la o
distanþã de aproape 150 de m de locul unde mi se
adunau vechile beverageuri. Acolo trebuia construitã
ºi o prizã de pãmânt foarte bunã fãrã de care
beverageul nu face nici cât o ceapã degeratã. Pentru
cã toþi oamenii firmei mele erau prinºi cu agricultura
nu aveam cu cine sãpa fundaþia stâlpului ºi gropile
pentru împãmîntare. Norocul mi-a surâs totuºi:
bruneþii de la ajutorul social care plimbau sapa degeaba
în spate. Culoarea estompatã a ultimilor crãiþari avuþi
în mânã acum multã vreme, au facut ravagii cu
imaginaþia flãmândã a tuciuriilor. În mai puþin de douã
ore au sãpat o groapã de 1m cub într-un lut bun de
întins pe pâine. Au bãtut þevile de apã de aproape doi
metri lungime ºi doi þoli grosime, cu o forþã care l-ar
fi fãcut invidios ºi pe Rambo. M-am onorat ºi eu de
promisiune astfel cã toatã lumea a fost mulþumitã. Dar
pentru mine greul abia acum începea. Þevile de
împãmântare trebuiau sudate între ele printr-o
platbandã zincatã. Platbanda exista dar nu exista cablul
de curent cu care trebuia dusã sudura la stâlp. Adicã
peste 120m de la cea mai apropiatã prizã trifazatã.
Cu greu am rezolvat aceastã problemã astfel cã a abia
a doua zi împãmântarea era corespunzãtoare ºi stâlpul
betonat. Dar cea mai mare problemã a fost aceea a
aducerii semnalului antenei beverage la TCVR. Adicã
îmi trebuiau peste douã sute de metri de cablu coaxial
de foarte bunã calitate. Care nu prea era disponibil.
Am dat o fugã la Oraviþa pânã la operatorul de cablu
care credeam cã îmi e prieten. M-am întors cu mâna
goalã ºi cu un prieten lipsã, hi! Am luat atunci
hotãrârea  de  a  sparge  rezerva  strategicã de cablu
H 1000 pe care îl þineam ca pe lumina ochilor. Mi-au
trebuit exact 200m ca sã aduc semnalul în shack. Am
fazat transformatorul de impedanþã al beverageului ºi
m-am pus pe aºteptat. Era deja seara zilei de 23 martie.
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Dar propagarea nu a fost bunã în acea zi. Abia nordicii
lucrau greu de tot expediþia. Pe care eu nici n-o
simþeam. În seara zilei de 24 eram deja pe poziþie.
Astfel cã pe la 19 utc am auzit ruºii chemând FT5XO.
La mine semnalul era subþire ca un vis. Pe la 19:17
utc parcã am auzit cã-mi rãspunde. M-a ºi ajutat cineva
puþin la coordonarea tranºelor de emisie. Dar nu sunt
sigur cã l-am lucrat. Siguranþa am obþinut-o abia la
20:34utc când am auzit clar yo2ld…z. O, dar eram
mult mai aproape de adevãr, hi ! I-am repetat de vreo
5 ori indicativul pânã când m-au apostrofat ceilalþi
colegi de trafic. M-am culcat mai neliniºtit ca niciodatã
dar nu înainte de a lucra 5Z4DZ în 160m ºi 30m. O
entitate nouã care de câteva zile are acceptul
autoritãþilor locale de a lucra în aceste douã benzi. ªi
care întâmplãtor se aflã în spotul beverageului nou
construit, hi ! Am mai lucrat expediþia în zilele
urmãtoare în 80m ssb ºi cw ºi 40m ssb dar nu l-am
mai auzit în 160m. Abia în data de 27 martie l-am

chemat  pentru YO2KIV ºi pentru indicativul meu.
Se auzea bine acum, l-am ºi înregistrat când îmi dãdea
controlul pentru club. Atât doar cã a devenit nervos
atunci când mi-a spus qso B4 pentru indicativul meu.
Dacã pânã acum nu sunt sigur ca m-a luat corect,
acum nu mai sunt sigur dacã nu m-a scos din log
datoritã insistenþelor mele. Pentru mine vremea deja
se scurge altfel în aºteptarea apariþiei logului pe
internet.

Oricât ar pãrea de grea aceastã experienþã cu
FT5XO,  eu sunt mulþumit cã mãcar i-am putut auzi
ºi înregistra în banda de 160m. Sunt uimit totuºi de
propagãrile care abia acum încep sã se arate la
adevãrata lor valoare. Sunt semne deosebit de reale
cã se apropie minimul de propagare al acestui ciclu
solar. Lucru deosebit de îmbucurãtor pentru toþi aceia
care viseazã ziua cu ochii deschiºi ceea ce propagarea
le urseºte noaptea.

Vali, YO2LDC

Sondaj de opinie

Vreau sã aduc mulþumiri tuturor celor care au colaborat la realizarea primului numãr al noii
reviste. Intenþia mea este de o scoate ºi o versiune pe hârtie a respectivei reviste. De aceea
intenþionez sã vã rog  în  a mã ajuta la  formarea unei pãreri absolut obiective în ceea ce
priveºte ºansele de viitor ale reviste. Vã  rog în  limita timpului disponibil sã-mi trimiteþi
pãrerile dvs. referitor la revistã. Dar dacã aþi putea rãspunde urmãtorului sondaj v-aº rãmâne ºi
mai recunoscãtor.
                                                     Mulþumiri anticipate.  Vali, YO2LDC.

1-Credeþi cã mai este loc în România pentru apariþia unei noi reviste de radioamatori ?
2-Cum aþi vrea sã arate revista: monocolor sau full color ?
3-Cât aþi fi dispus sã plãtiþi pentru o revistã full color ?
4-Cât aþi fi dispus sã plãtiþi pentru o monocolor ?
5-Cum aþi vrea sã intraþi în posesia ei: abonament colectiv, individual sau ramburs ?
6-Ce subiecte credeþi cã ar trebui sã abordeze revista pentru a fi pe gustul celor mai mulþi
radioamatori ?
7-Gãsiþi bunã ideea de a gãzdui în paginile revistei ºi a altor reclame decât cele a firmelor
de profil?
8-Aþi fi dispus sã  faceþi reclamã firmei dvs. în paginile revistei ?
9-Cum vi se pare acest prim numãr al revistei ?
10-Ce credeþi cã ar mai fi putut cuprinde ?
11-Consideraþi cã aþi putea scrie în viitor articole pentru aceastã revistã ?
12-Aþi vrea ca revista sã aparã lunar sau trimestrial?


